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RESUMO 

 

 
O tema desta pesquisa é a hiperconexão e as transformações que a sociedade contemporânea 

vem sofrendo devido aos impactos tecnológicos e à quantidade exorbitante de informações a 

que a sociedade está exposta. Nosso objeto de estudo é o mundo dos chamados nativos digitais, 

a primeira geração a viver uma vida completamente digital e conectada. O objetivo central do 

trabalho é compreender (no sentido de abraçar, integrar, incluir) os traços mais marcantes do 

perfil e do comportamento dessa geração, que chamamos de Geração Z . Metodologicamente, 

trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, que se constrói a partir de um estudo atento 

dessa temática em bibliografia especializada, em textos científicos apresentados em eventos 

como os da Compós – a Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em 

Comunicação, e da ABCiber – a Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, em 

publicações em revistas e livros da área de comunicação, pesquisas e dados estatísticos sobre 

os fenômenos explorados. Reconhece-se, com a devida precaução, as leituras desse 

acontecimento feitas por estudiosos que tentam traçar prognósticos possíveis de um futuro 

próximo ou distante. As conclusões a que chegamos sobre perfil e comportamento dos jovens 

hiperconectados resultam de um resgate histórico da evolução tecnológica, incluindo a transição 

do analógico para o digital, e de uma análise do que está sendo chamado de tempos 

hipermodernos, um tempo em que vivem esses jovens expostos à Internet  e a conexões móveis, 

num processo que fez deles indivíduos always on. 
 

Palavras-chave: Comunicação. Geração Z. Hiperconectados. Tecnologia. Nativos digitais. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 
The theme of this research is the hyperconnection and the transformations that contemporary 

society has been suffering due to the technological impacts and the exorbitant amount of 

information to which it is exposed. Our object of study is the world of so-called digital natives, 

the first generation to live an entirely digital and connected life. The main objective of this work 

is to understand (in the sense of embracing, integrating, including) the most striking features of 

the profile and behavior of this generation, which we call the Z generation. Methodologically, 

this is an exploratory research that is constructed from an attentive study of this subject in 

specialized bibliography, in scientific texts presented at events such as those of Compós - the 

National Association of Postgraduate Programs in Communication and the ABCiber - the 

Brazilian Association of Researchers in Cyberculture, publications in magazines and books in 

the communication area, research and statistical data on the phenomena explored. Recognized 

with due caution, are the readings of this event, made by scholars who try to make possible 

predictions of the near or distant future. The conclusions we reached about the profile and 

behavior of hyperconnected youths result from a historical rescue of technological evolution, 

including the transition from analog to digital, and from an analysis of what is being called 

hypermodern times, a time in which these young people live exposed to the Internet  and mobile 

connections, in a process that made them always on individuals. 

Keywords: Communication. Z Generation. Hyperconnected. Technology. Digital natives. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Este trabalho aborda a hiperconexão do indivíduo contemporâneo à Internet e seus 

desdobramentos, com foco principal nos jovens da Geração Z, que são os nascidos entre a 

metade da década de 1990 e o ano de 2010. Os jovens dessa geração também são conhecidos 

como nativos digitais, pois já nasceram com a Internet em pleno funcionamento, portanto, na 

chamada era digital. Eles se apropriaram como ninguém da web e de todo o aparato tecnológico 

que foi surgindo. A evolução tecnológica impactou muito a vida desses jovens, com reflexos 

na maneira como se comportam, consomem, se relacionam, estudam e trabalham.  

Hoje, a quantidade abundante de informação que circula pelos mais variados meios e 

mídias, e que nos bombardeia a todo instante, exige que estejamos cada vez mais tempo 

conectados, o que limita o nosso tempo para outras atividades. Esse novo cenário é o ideal para 

o surgimento da hiperconectividade, que é o excesso de conexão com a web, interagindo, 

gerando conteúdo e mantendo contatos mesmo que superficiais por meio de uma rede. O que 

aqui está sendo chamado de excesso irá ser explicitado no percurso desta pesquisa. 

Em determinado momento da nossa história, houve um rito de passagem para o mundo 

digital. O impacto desse momento histórico de transição de um mundo analógico para o digital 

culminou no surgimento de uma geração que glorifica os aparelhos eletrônicos de conexão com 

a Internet, sendo ainda tão pouco compreendida especialmente por estudiosos e profissionais 

das mais diversas áreas – a Geração Z. É sabido que o comportamento de quem habita 

determinadas gerações é impactado diretamente pelo momento em que as pessoas vivem e as 

ferramentas de que dispõem. Bauman, em sua obra Modernidade líquida, de maneira pertinente 

afirma que os homens se parecem mais com seus tempos do que com seus pais. E, nesse caso, 

o tempo se entrelaçou de tal maneira com essa geração, que a velocidade, somada a outros 

comportamentos como liberdade, colaboração, inovação, integridade, entre outros, nos dão 

pistas sobre o perfil que vem sendo moldado desses jovens. O desenvolvimento tecnológico, 

praticamente, coage os nativos digitais a estarem sempre atualizados, adaptados às novidades e 

às novas ferramentas que vão surgindo, dia após dia, como um ciclo vicioso.  

O termo “hiperconectado” foi utilizado com o sentido de hiperconexão, pela primeira 

vez, pelos cientistas sociais do Canadá Anabel Quan-Haase e Barry Wellman, no artigo “How 

computer-mediated hyperconnectivity and local virtuality foster social networks of information 
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and coordination in a community of practice”, publicado originalmente em 2005. Os autores se 

referem ao uso de múltiplos meios de comunicação, como o e-mail, mensagens instantâneas, 

telefone, contato presencial e serviços de informação da web 2.0, intrinsecamente ligado, 

portanto, ao uso, considerado excessivo, dos meios de conectividade e de informação. Logo, a 

hiperconexão é a característica mais marcante, pois esses jovens mal conseguem separar a vida 

on-line da off-line. No ano de 2019, pela primeira vez na história, as pessoas passarão mais 

tempo conectadas do que assistindo televisão, como aponta Rani Molla na matéria1 Next year, 

people will spend more time online than they will watching TV. That’s a first, de 2018. Trata-

se de uma quebra de paradigma e de troca de telas inimagináveis anos atrás, e esse 

desenvolvimento se deve muito ao excesso de conexão dos jovens que são objeto do nosso 

estudo. 

A proposta do trabalho busca, então, trazer uma reflexão sobre o comportamento desse 

jovem hiperconectado e seus desdobramentos, que se tornaram tão complexos de serem 

analisados e mais distantes ainda de terem qualquer diagnóstico fechado. Nesse sentido, é 

necessário buscar na linha da história alguns momentos cruciais que prepararam o ambiente 

para a chegada desse nativo digital. Foi importante, então, buscar os elementos que levassem à 

compreensão, por exemplo, da contribuição dos dispositivos móveis nesse cenário e 

principalmente entender o tempo em que estamos vivendo e suas nuances.  

Nós estamos vivendo os tempos hipermodernos, para o filósofo francês Gilles 

Lipovetsky, enquanto Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, o que para Marc Augé 

é sobremodernidade, ou metamodernidade para Anthony Giddens ou, ainda, ultramodernidade 

para Gauchet e Zarka. A era hipermoderna, na visão de Lipovetsky, se caracteriza pelo excesso, 

seja de informação como de individualismo. 

Esse comportamento individualista pautou o livro Alone together, de Sherry Turkle, a 

renomada pesquisadora e escritora que cunhou o termo “sozinhos juntos”, por meio do qual ela 

nos explica que os aparelhos que carregamos são tão poderosos, a ponto de mudarem não apenas 

o que fazemos, mas também quem somos. Ela afirma ainda que munidos da tecnologia podemos 

estar em contato com qualquer um, em qualquer lugar, conectados aos ambientes que 

desejamos. É a personalização de nossas vidas. E, com isso, nos acostumamos a estar em uma 

                                                 
1 MOLLA, Rani. Next year, people will spend more time online than they will watching TV. That’s a first. 

RECODE. 08 jun. 2018. Disponível em: <https://www.recode.net/2018/6/8/17441288/Internet -time-spent-tv-

zenith-data-media>. Acesso em: 09 dez. 2018. 
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tribo de uma pessoa só, leais ao nosso próprio partido, comportamento que se encaixa aos 

nativos digitais — hiperconectados.  

Outro ponto que merece destaque no comportamento desses jovens é a capacidade de 

interagir simultaneamente em vários equipamentos eletrônicos e de realizar multitarefas. Como 

defende Don Tapscott em entrevista ao site da Folha de S.Paulo, em 20092, esses jovens são 

multitarefeiros, pois realizam várias atividades ao mesmo tempo. Não quer dizer que, por terem 

a capacidade de realizar várias atividades ao mesmo tempo, essas atividades sejam satisfatórias. 

Para muitos estudiosos esta é uma geração de incapacitados de concentração. Outros já 

entendem como uma evolução da espécie humana, um tema que gera uma intensa discussão e 

que merece aprofundamento no decorrer do trabalho. 

As cargas e os impactos cognitivos estão sendo bem pesados no funcionamento do 

cérebro desses jovens. O diretor do Laboratório de Psicologia do Desenvolvimento e Educação 

Infantil da Universidade Francesa de Sorbonne - Olivier Houdé, em entrevista ao site da revista 

Exame3, no ano de 2015, quando questionado se o cérebro das crianças da era digital era 

diferente, ele explicou que o cérebro é o mesmo, mas que os circuitos mudam. Diante do 

excesso de tela, ele complementa, os nativos digitais têm uma espécie de trem de alta velocidade 

cerebral que vai do olho ao polegar, utilizando sobretudo uma zona do cérebro, o córtex pré-

frontal, para melhorar essa rapidez de decisão e de adaptação multitarefa, ligadas às emoções. 

Isso, segundo esse mesmo autor, causa um excesso de respostas impulsivas, que precisam ser 

trabalhadas na formação do indivíduo para que sejam evitadas. 

Esta pesquisa se divide em três importantes momentos, na linha dos assuntos 

mencionados: a hipermodernidade, a hiperconexão e os hiperimpactos. No capítulo da 

hipermodernidade, trato da evolução tecnológica, passando pela importância dos dispositivos 

móveis no comportamento dos jovens, no contexto dos tempos hipermodernos. Na sequência 

são tratados, no capítulo 2, a hiperconexão e o jovem da Geração Z, que unidos se transformam 

no objeto de estudo deste trabalho – o hiperconectado. E, por último, no capítulo 3, me ocupo 

com os impactos profundos que vêm se manifestando nesses jovens, quando tratamos de 

dependência da Internet e doenças que impactam não só a mente, mas também o físico.  

                                                 
 
2 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2601200915.htm>. Acesso em: 15 mar. 2018. 

 
3  O DESAFIO de educar o cérebro hiperconectado da Geração Z. Exame. 23/2/2015. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/ciencia/o-desafio-de-educar-o-cerebro-hiperconectado-da-geracao-z/>. Acesso em: 27 

mar. 2018. 
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Assim, os conceitos de tempos hipermodernos, dos hiperconectados e dos hiperimpactos 

causados nos envolvidos nesse ambiente de hiperconexão formam a tríade investigativa que 

proponho, para chegar, como acredito, o mais próximo do que seria o comportamento e o perfil 

dos nativos digitais. 

O objetivo geral do estudo é investigar as transformações no comportamento dos 

indivíduos envolvidos em um ambiente hiperconectado e suas interações com o ambiente, 

sociedade e com as novas ferramentas de comunicação conectadas à Internet. Para tanto, de 

modo específico, pretendo: (a) Estudar a relação da evolução tecnológica com o perfil desses 

jovens; (b) Compreender os tempos hipermodernos à potencialização do individualismo; (c) 

Contextualizar o termo hiperconectado e o impacto social deste comportamento no mundo 

contemporâneo; (d) Analisar a relação do uso contínuo e indiscriminado da Internet pelos 

nativos digitais e os distúrbios oriundos desse comportamento.   

Os que habitam o cenário da hiperconectividade interagem a maior parte do tempo com 

e dentro da web. A vida contemporânea em ritmo veloz exige que os hiperconectados façam 

diversas tarefas ao mesmo tempo, então, a urgência se tornou uma característica do modo de 

vida desses indivíduos.  

Essa geração é uma geração sobrecarregada, e nela o prefixo “hiper” impera: 

hiperinformados, hiperinterativos e hiperconectados, como propõe Gilles Lipovetsky. O autor 

se refere ao prefixo “hiper” para descrever a época em que vivemos hoje – a hipermodernidade. 

Para Lipovetsky, o “pós” não é adequado para descrever a época atual, já que o que vivenciamos 

é uma hipermodernização do mundo. O que vemos, segundo ele, não é a morte da modernidade 

ou a sua superação, mas sim o seu remate, que se concretiza no liberalismo globalizado, na 

mercantilização generalizada dos modos de vida, na exploração da razão instrumental e em uma 

hiperindividualização.  

Na geração que está sendo aqui estudada, as transformações comportamentais vieram 

em ritmo acelerado, mudando toda uma sociedade, o que gerou uma mudança cultural, como 

trataremos nos próximos capítulos. Hoje em dia, portar um smartphone já é algo indispensável. 

Muitos jovens sofrem de ansiedade e de outros transtornos quando não estão conectados. 

Estamos diante de uma transformação que podemos observar através dos nossos olhos, ou se 

preferir de nossas telas. 

Espera-se com este trabalho contribuir para o estudo do comportamento dos nativos 

digitais, não de maneira fechada, mas com certa amplitude, para que possamos compreender 

também o fenômeno da mobilidade, do bombardeio de informações a que eles estão expostos e 

entender como isso impacta na saúde dessas pessoas. Espera-se ainda contribuir para novas 
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reflexões e questionamentos sobre uma geração jovem que, muitas vezes, foi caricaturada pelo 

celular como extensão do seu corpo e como um grupo de incapacitados de concentração. 

Com relação à metodologia, para conseguirmos alcançar resultados satisfatórios e 

realizar os objetivos deste estudo, optamos por desempenhar a pesquisa por meio dos 

fundamentos teóricos e epistemológicos da Compreensão como método4. Diante de tantos fatos 

novos, uma geração recente e uma época que se transforma a cada dia, corroboramos com a 

ideia de Susanne Langer em suas obras Sentimento e forma, de 2004, e Filosofia em nova chave, 

do ano de 2007, que trabalha com a ideia de que são as perguntas, mais do que as respostas, que 

auxiliam na descoberta do perfil intelectual de uma época. E sobram perguntas, assim como 

julgamentos, e foi necessário não cair na armadilha de “buscar” um caminho correto, ao invés 

disto, decidimos mostrar diversos caminhos possíveis. Ao adotarmos esse comportamento de 

pesquisa, identificamos que o pensamento compreensivo está mais em linha com o que 

propomos, pois somente respostas fecham um pensamento ao invés de abrir. As respostas 

podem nos levar a uma conclusão antecipada sobre determinado assunto, e a ideia de 

compreensão prefere se estender pelas discussões, caminhos e opiniões em diálogo uns com os 

outros. 

É muito importante em um trabalho acadêmico, a reflexão sobre pontos de vistas 

divergentes que foram pesquisados e incorporados ao conteúdo. Esse tipo de discussão 

enriquece o trabalho, pois as opiniões se completam permitindo que a imaginação de quem está 

lendo tenha possibilidade de caminhar em qualquer caminho que se abra. Na obra Ensaio sobre 

a origem das línguas, Jean-Jacques Rousseau analisa o homem primitivo e a necessidade de se 

imaginar. Para Rousseau, aquele que nunca refletiu não pode ser clemente, justo ou piedoso, 

nem tampouco mau e vingativo. Quem nada imagina não sente mais do que a si mesmo: 

encontra-se só no meio do gênero humano. A compreensão, nesse sentido, auxilia na construção 

de pontes e diálogos, independente dos métodos possíveis de serem utilizados.  

Douglas Kellner, ao assumir o legado de Nietzsche em suas pesquisas focadas em 

Comunicação, utiliza-se da noção de multiperspectividade, no seu livro A cultura da mídia. 

Keller serve-se de diferentes teorias em diálogo umas com as outras sobre um mesmo objeto. 

Para o autor, independente de as teorias e conceitos serem diferentes e diversos, eles podem 

sim conviver em harmonia dentro de uma pluralidade metodológica. Como explica Dimas 

                                                 
4 Método de trabalho desenvolvido no interior do Grupo de Pesquisa “Da Compreensão como Método”, liderado 

pelo Prof. Dr. Dimas A. Künsch e Prof. Dr. Mateus Yuri Barros, docentes do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo. Informações e obras publicadas estão disponíveis 

em: < http://www.dacompreensao.com.br/>. Acesso em: 5 fev.2019. 

http://www.dacompreensao.com.br/
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Künsch em vários de seus textos, compreender vem do latim comprehendere e comporta a ideia 

de abranger, abraçar ou pegar junto. A compreensão tem uma perspectiva interessante do 

conhecimento e do mundo, pois não é arrogante, nem violenta e nem dogmática, e esses 

aspectos são vitais para um pesquisador não deixar seu trabalho nivelado por suposições 

fechadas. 
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Capítulo I 

TEMPOS HIPERMODERNOS: A ERA DIGITAL 

 

 

Neste primeiro capítulo, como anunciado na Introdução, iremos abordar a evolução 

tecnológica através do tempo e suas nuances. Como conteúdo, além da evolução, nós vamos 

abordar o surgimento da Internet, o fim do mundo analógico e o domínio do digital, passando 

pelos dispositivos móveis e a hipermodernidade. O objetivo deste capítulo é fazer um resgate 

das profundas transformações vividas ao longo das últimas décadas na busca por compreender 

como isso impactou o homem contemporâneo e moldou a era hipermoderna. Espera-se, ao final 

desta primeira parte do trabalho compreender um pouco mais como vive o cidadão exposto ao 

excesso de conexão, informação e velocidade, que são características da era digital, e como ele 

tem se comportado em um cenário desordenado que parece ter mais a ver com desordem (de 

sentidos) que de ordem.  

 

1.1 A evolução tecnológica 

 

 A busca pelo desenvolvimento da tecnologia, automatização de atividades e domínio 

dos fenômenos da natureza está presente na história do ser humano e caminha junto com ele 

desde os tempos mais remotos.  

Por necessidade ou inspiração, essa busca se tornou fundamental para aprimorar os 

movimentos físicos e os sentidos dos homens. Quando pensamos em evolução tecnológica, logo 

vem à nossa mente sistemas, equipamentos, computadores e outros tipos de gadgets, mas essa 

evolução também passou pelo domínio do fogo, da pólvora, o domínio da escrita, da máquina 

a vapor, da eletricidade, dos satélites e dos números. No mundo contemporâneo, com mais 

acesso à tecnologia, estamos sendo surpreendidos a cada dia com a evolução digital e seus 

impactos em nossas vidas. Hoje, devido ao domínio da tecnologia, somos impactados por 

avanços assustadores que já fazem parte do nosso cotidiano, como a inteligência artificial, os 

microchips, a Internet das coisas e dos robôs.  
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Seguindo essa linha e analisando as indústrias centenárias, podemos visualizar, por 

exemplo, como o mercado automobilístico passa por transformações drásticas. De acordo com 

Schwab (2016), o carro hoje é um computador sobre rodas, com a parte eletrônica representando 

aproximadamente 40% do custo de um veículo. A Apple e o Google já entraram no mercado 

automotivo, e isso, segundo o autor, mostra que instituições de tecnologia podem se transformar 

em empresas automobilísticas e vice-versa, pois tudo está interligado, sendo que no futuro a 

tecnologia, seus componentes e o licenciamento de softwares podem ser mais vantajosos do 

que a fabricação do próprio carro.  

Outro exemplo interessante sobre a evolução da tecnologia e como ela se sucede e fica 

obsoleta pelo meio do caminho é o caso do aparelho de videocassete. Este equipamento 

necessitava de uma fita VHS para gravar ou para reproduzir algum conteúdo, normalmente com 

90 minutos de duração. Com o tempo, as mídias foram sendo substituídas por outros formatos, 

como o DVD e o MP4 (para reprodução no próprio computador) e, posteriormente, foi lançado 

o Blue Ray. Hoje, a realidade é assistir filmes e séries por meio de streaming (Netflix é o serviço 

mais utilizado), que é uma tecnologia que envia as informações e o conteúdo por transferência 

de dados em tempo real e se utiliza da Internet para chegar ao consumidor final. Em um piscar 

de olhos, as tecnologias são substituídas, forçando que nos adequemos à nova realidade. Nesse 

mesmo sentido, Lévy (1993) já conceituava anos atrás que as relações entre os homens, o 

trabalho e a própria inteligência dependem da metamorfose incessante de dispositivos 

informacionais. É um caminho sem volta, o da busca constante por atualizações e evolução das 

tecnologias que nos circundam, principalmente, pelas novas gerações que se apresentam: 

 

Tão profundamente revolucionária é esta nova civilização, que desafia todas 

as nossas velhas pressuposições. Velhos modos de pensar, fórmulas antigas, 

dogmas antigos e antigas ideologias, por mais acalentadas e por mais úteis que 

tenham sido no passado, não mais se adaptam aos fatos (TOFFLER, 1980, p. 

16). 
 

Neste estudo é necessário “decupar” as gerações para entendermos os comportamentos 

e como as suas contribuições foram importantes nos avanços tecnológicos e na evolução da 

comunicação entre as pessoas. Em seu livro Modernidade líquida, Bauman (2001, p. 169) de 

maneira pertinente afirma que “os homens se parecem mais com seus tempos que com seus 

pais”. Essa afirmação vem ao encontro da busca desta pesquisa por respostas possíveis sobre o 

impacto da tecnologia no comportamento e na evolução das gerações desde sempre, de modo 

muito geral, e especificamente sobre os jovens atuais da Geração Z. O sociólogo Karl 

Mannheim (1982, p. 67) explica que a geração “[...] é um dos guias indispensáveis à 
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compreensão da estrutura dos movimentos sociais e intelectuais”, por isso demanda uma 

reflexão profunda, para entendermos as características deste modo de vida contemporâneo em 

que estamos inseridos. 

 Existem diversos autores que se utilizam de classificações e categorizações para 

desmembrar as eras pelas quais já passamos e tentar prever o que vem pela frente. Santaella 

(2005) traz sua contribuição categorizando de maneira analítica a configuração das culturas 

humanas em seis grandes eras civilizatórias: a era da comunicação oral, a da comunicação 

escrita, a da comunicação impressa, da comunicação propiciada pelos meios de comunicação 

de massa, a era da comunicação midiática e a era da comunicação digital. Segundo a autora, 

embora as eras sigam uma sequência, o surgimento de uma nova era não leva a anterior ao 

desaparecimento. Com isso, vão se sobrepondo e se misturando na constituição de uma malha 

cultural cada vez mais complexa.   

 No livro A terceira onda, Alvin Toffler (1980) nos traz um panorama da revolução que 

estamos vivendo e explica por que o choque é tão grande entre as chamadas “ondas”, termo que 

ele utiliza para analisar a evolução econômica, política e cultural das civilizações.  

A primeira onda de mudança ele define como a fase agrícola, que levou milhares de 

anos para acabar. O autor estima que essa onda começou por volta de 8000 a.C e dominou a 

terra sem qualquer desafio até 1650 d.C, aproximadamente, se estendendo por mais algum 

período em certos países. A população nesse período poderia ser dividida em duas categorias – 

a “primitiva” e a “civilizada”. Os chamados primitivos viviam em pequenos bandos e tribos e 

sobreviviam da colheita, pesca e caça. Os civilizados já se organizavam por tarefas e 

dominavam novas ferramentas para cuidar da terra, fazendo surgir a irrigação. Na questão 

comportamental, Toffler entende que essa primeira onda veio antes do advento da mídia de 

massa, de forma que a criança crescia em uma pequena aldeia, lentamente, com imagens 

limitadas e com poucas fontes de informação, contando apenas com sacerdotes e também 

professores. 

 Já a segunda onda de mudança é tratada por Toffler como o acesso à civilização 

industrial. Em seus estudos, ele estima que durou apenas 300 e poucos anos, mas ainda não 

esgotou sua força, pois o ímpeto da industrialização pode até agora ser sentido em toda a sua 

força em algumas regiões. Entre os anos de 1650 até 1955 ocorreu a grande força dessa segunda 

onda, que provocou uma colisão muito forte com os antigos defensores da era agrícola, 

afastando os povos primitivos do caminho ou até dizimando-os. As chaminés e as linhas de 

montagem deram o tom desse sistema social rico. Esse novo tipo de serviço separou as famílias 

que precisavam se deslocar para o trabalho e não atuavam mais juntas. Nesse contexto, nasceu 
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a educação em massa, com as crianças indo para as unidades escolares cada vez mais novas e 

ficando cada vez mais tempo. O autor pontua que nessa onda também chegam os meios de 

comunicação de massa, ampliando assim as imagens e os impactos que o indivíduo recebia, 

além da troca de informações e contato em locais como trabalho, escolas e espaços públicos. 

 Chegamos na terceira onda. Essa é a onda da tecnologia (tecnosfera) e da informação 

(infosfera). Outro ponto importante que podemos acrescentar refere-se à desmassificação dos 

meios de comunicação e a chegada das mídias sociais, que alteraram sobremaneira o 

comportamento dos indivíduos. Nessa terceira onda, somos forçados a uma aceleração paralela, 

a rapidez com que chegam as notícias e informações é algo assustador, o que nos obriga a 

revisar nosso arquivo de imagem de maneira contínua e cada vez mais frequente. Toffler diz 

que saímos de uma infosfera de uma segunda onda para uma terceira, que transforma inclusive 

nossa psique (TOFFLER, 1980, p. 162). A informação está intrinsecamente ligada ao 

conhecimento, e, se for bem utilizada, toda essa geração sairá ganhando. Em concordância com 

o pensamento de Toffler, Sebastião Squirra considera que: 

 

Qualquer que seja a definição e enquadramento, um denominador comum 

aponta que a Sociedade do Conhecimento representaria a combinação das 

configurações e aplicações da informação com as tecnologias da comunicação 

em todas as suas possibilidades. É importante destacar que seu escopo de 

abrangência vai além do mundo da Internet e está redefinindo a economia 

global, trazendo consigo a transformação do mundo ‘inteligente’ em todas as 

suas dimensões (SQUIRRA, 2005, p. 258). 

  

Essa terceira onda, com a releitura e os acréscimos que podemos inserir, a partir da 

segunda década do século XXI, é o cenário ideal da hiperconectividade. O excesso de conexão 

na web, o excesso de telas e a vigilância por respostas rápidas caracterizam essa transformação 

da humanidade5. Vale destacar que a urgência é característica do modo de vida contemporâneo 

e nos leva à necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, como disserta Alana Soares 

Alburquerque (2014). Ocorre uma verdadeira enxurrada de troca de informações, excesso de 

imagens, notícias em demasia e interações superficiais, o que faz lembrar McLuhan com a 

consagrada citação de que “o meio é a mensagem”, quando ele afirmava que os meios tinham 

grande importância, pois eram mais do que meros canais de informação: os meios, na visão de 

Mcluhan, não veiculam somente o conteúdo do pensamento, mas por acabarem moldando o 

processo de sua formação. 

                                                 

5 O que se pode entender por excesso (de imagens, de informações, de acessos etc.) na era da hiperconectividade 

será objeto de um estudo aprofundado no segundo capítulo desta dissertação. 
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 Outra obra que merece registro e esclarece muitos pontos sobre essa evolução é A 

segunda era das máquinas (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2015). Nela, os autores tratam a 

Revolução Industrial como vital para o desenvolvimento tecnológico e, mais ainda, o motor a 

vapor. Os autores fazem referência a James Watt, matemático e engenheiro escocês que com 

seus estudos aperfeiçoou o motor a vapor. Antes de seus estudos, os motores a vapor eram 

altamente ineficientes e acumulavam apenas cerca de 1% da energia gerada pela queima do 

carvão. Entre 1765 e 1776, com suas pesquisas, melhorou esse panorama em quase o triplo, 

permitindo com isso que o homem superasse as barreiras da força bruta, humana e animal, além 

de gerar quantidades incríveis de energia útil a qualquer momento. Essa mudança, segundo os 

autores, levou às fábricas a produção em massa, bem como ferrovias e transporte em massa e 

conduziu a humanidade à vida moderna. Essa seria a primeira Revolução Industrial. 

 A Segunda Revolução é retratada com foco principalmente nos avanços digitais e no 

que esses avanços podem resultar em conjunto com a mente humana, como explicam: 

 

Agora, vem a segunda era das máquinas. Computadores e outros avanços 

digitais estão fazendo pela força mental – a habilidade de usar nosso cérebro 

para entender e moldar nossos ambientes – o que o motor a vapor e seus 

descendentes fizeram pela força bruta. Estão permitindo-nos superar as 

limitações anteriores e levando-nos para um novo território. Como essa 

transição acontecerá exatamente, ainda não se sabe. Mas se a nova era das 

máquinas terá um destaque tão dramático quanto o motor a vapor de Watt, ela 

é, de fato muito importante (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 2015, p. 8). 

 

  

 Muitos paradoxos surgem com essa revolução. Como ficará o papel do homem nessa 

sociedade contemporânea? Os robôs vão substituir não só os trabalhadores braçais, mas também 

os de atendimento ao público, motoristas e outros tipos de profissionais? De algum modo isso 

já é realidade. Só para citar alguns exemplos dessa automatização, o Google já possui carro 

autônomo sem motorista com milhares de quilômetros de testes (Figura 1), os aparelhos 

celulares da Apple – iPhone possuem tradutores de línguas nas pontas dos dedos e oferecem ao 

usuário também secretárias particulares – Siri – surgiu uma nova moeda global – o Bitcoin – 

que não precisa do tradicional sistema bancário para operar, temos a inteligência artificial, a 

Internet  das coisas e tantas outras inovações que surgiram no mundo digital para transformar 

o nosso dia a dia, como preveem alguns autores, em uma simbiose cada vez maior com as 

máquinas.  
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Figura 1 - Carro autônomo do Google em teste desde 2009 

 
Fonte: Tecnoblog.net (2015)6 

 

Além de tanta inovação, os robôs trabalham de maneira incansável, sem intervalos, sem 

planos de saúde, sem impostos e sem a burocracia que existe para a contratação de funcionários. 

Para se ter uma ideia de como o homem se preocupa com as inovações, distribuição de renda e 

seu futuro no trabalho, em 1797, o ativista político Thomas Paine (GLOBALIST, 2015, on-

line) escreveu um manifesto em forma de panfleto chamado Agrarian Justice, em que defendia 

que todas as pessoas deveriam receber uma quantia em dinheiro quando chegassem à vida 

adulta, para compensar o fato de algumas pessoas ou muitas delas não serem herdeiras de 

famílias abastadas. Essa discussão volta à tona na contemporaneidade7, 221 anos depois, com 

grandes economistas propondo o mesmo e, inclusive, a Finlândia está passando por testes nos 

dias de hoje, ensaiando o projeto renda mínima (G1-GLOBO, 2017, on-line). 

 Aprofundando-se nessa relação entre pessoas e computadores, Levy e Murnane (2004) 

revelam que, em qualquer sistema econômico razoável, as pessoas precisam se concentrar em 

atividades e trabalhos que tenham vantagem sobre as máquinas (computadores), deixando ao 

                                                 
6 Disponível em: <https://tecnoblog.net/185729/google-carros-autonomos-humanos/>. Acesso em: 9 out. 2018. A 

data entre parênteses se refere à postagem da figura. 

 
7 Estou me referindo à distribuição de renda de alguns locais, que são altamente impactados pela tecnologia, 

gerando uma grande onda de funcionários demitidos e que acabam não conseguindo se recolocar no mercado de 

trabalho. 
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seu encargo o que fazem de melhor. São citadas atividades com aritmética e regras, em que os 

computadores são quase imbatíveis. Outras atividades desempenhadas por enfermeiras, 

escritores de romance, cientistas e empreendedores tornam-se difíceis de serem substituídas, 

mesmo em uma era digital. Isso porque essas atividades são tarefas de processamento de 

informação e não podem ser reduzidas às regras de algoritmos. Conforme explicam os autores, 

essas tarefas demandam a capacidade humana para reconhecimento de padrões. O cérebro 

recebe informações por meio de nossos sentidos, e nós as examinamos para buscar padrões. 

Segundo os autores da obra, A segunda era das máquinas (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 

2015), esta era será caracterizada por incontáveis instâncias de inteligência tecnológica e 

bilhões de cérebros interconectados, trabalhando em conjunto para melhor compreender e, 

como se pode esperar, fazer nosso mundo evoluir. 

 Klaus Schwab (2016, p. 45) cita um estudo da Universidade de Oxford de 2013, 

elaborado por Carl Benedikt e Michael Osborne, sobre as profissões mais ou menos propensas 

à automação: Mais (1) operadores de telemarketing, responsável por cálculos fiscais, 

avaliadores de seguros – danos automobilísticos, árbitros – juízes e outros profissionais 

desportivos, secretários jurídicos, hosts e hostesses de restaurantes/lounges/cafés, corretores de 

imóveis, mão de obra agrícola, secretários e assistentes administrativos (exceto os jurídicos, 

médicos e executivo) e entregadores e mensageiros. Menos (2) assistentes sociais de abuso de 

substâncias e saúde mental, coreógrafos, médicos e cirurgiões, psicólogos, gerente de recursos 

humanos, analistas de sistemas de computador, antropólogos e arqueólogos, engenheiros 

marinhos e arquitetos navais, gerentes de vendas e diretores. Segundo os autores, os jovens 

deveriam escolher suas profissões no futuro baseando-se em tabelas desse tipo, já com ciclo de 

vida da profissão e se arriscando nas mais promissoras.  

 

Nem todas as mudanças serão bem-vindas. Setores consolidados cairão por 

terra a partir da perda de eficácia de seus obsoletos modelos de negócio. 

Categorias profissionais inteiras vão desaparecer, bem como o ganha-pão de 

algumas pessoas. Novas ocupações nascerão, devendo prosperar de maneira 

desigual, o que semeará inveja e desigualdade (KELLY, 2017, p. 7). 

 

 Os impactos da evolução tecnológica sobre o homem não recaem somente no papel que 

ele irá exercer nas atividades laborais, mas especialmente no principal elemento da vida 

moderna – o tempo. Cada vez mais escasso e angustiante, esse “detalhe” tão percebido nos 

tempos modernos causa grandes impactos físicos e psicológicos nos que habitam essas épocas. 

Segundo Gleick (2000) até mesmo beber álcool e fumar tabaco tiveram sua essência alterada, 
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se baseada na velocidade. Se anteriormente tomar vinho e fumar charutos eram atividades para 

se exercer em momentos em que houvesse “tempo” disponível, isso mudou com a chegada dos 

destilados e cigarros que entraram na vida humana para poupar tempo, exercendo seus efeitos 

químicos muito mais rápido que os primeiros citados. 

O autor cita o historiador Wolfgang Schivelbusch, que escreveu: “Se quisermos 

compreender o progresso da tecnologia do fumo, desde o cachimbo até o charuto passando pelo 

cigarro, o que vem à mente é a aceleração” (apud GLEICK, 2000, p. 44). O cigarro em 5 

minutos ou menos tomou o espaço de um charuto que durava pelo menos 30 minutos para ser 

consumido, tornando-se assim uma unidade de tempo. Portanto, até mesmo o prazer precisa ser 

acelerado, pois não temos mais tempo a perder. Para os antigos, a velocidade era indefinível, 

mas com a era das máquinas as pessoas passaram a perceber a velocidade como uma qualidade 

que pode ser medida, computada e ajustada – completa o autor do livro Acelerado (GLEICK, 

2000). 

 

1.2 Internet e a sociedade digital 

 

A ascensão e a adoção da Internet por parte dos usuários foram meteóricas. A Internet 

foi criada em 1969, nos Estados Unidos. Inicialmente foi chamada de Arpanet e tinha como 

função principal interligar laboratórios de pesquisa. Essa rede foi encomendada pelo governo 

dos Estados Unidos, mais precisamente pelo Departamento de Defesa norte-americano, para 

construir uma forma de comunicação robusta e sem falhas, pois o mundo vivia a Guerra Fria e 

a Arpanet era a garantia de que não seria cessada a comunicação entre militares e cientistas (os 

pontos de contato funcionavam independentemente da falha de algum deles) em caso de 

ataques. 
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Figura 2 - Mapa Lógico da Arpanet - 1977 

 

Fonte: Gizmodo.com (2013)8 

 

No ano de sua criação, um professor da Universidade da Califórnia passou para um 

amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Até 1982, o uso da Arpanet (Figura 2) era 

focado no âmbito acadêmico, servindo somente para pesquisas e troca de informações entre as 

universidades americanas. Depois disso, outros países começaram a se utilizar da tecnologia, e 

o termo Internet surgiu. Durante quase duas décadas somente o meio acadêmico e científico 

tiveram acesso à rede, e em 1987 foi liberado o seu uso comercial nos Estados Unidos. 

A World Wide Web (WWW) foi criada pela Organização Europeia para a Investigação 

Nuclear (CERN), no ano de 1989. O grande responsável pela criação da chamada Web foi o 

físico britânico Tim Berners Lee, que naquele ano apresentou o projeto com o conceito de 

hipertexto para facilitar o compartilhamento e a atualização de informações apenas entre os 

pesquisadores do CERN, considerado então o início da Web. Ele também construiu e 

desenvolveu o primeiro navegador e website em 1990 (TECHTUDO, 2014, on-line), que foi ao 

ar oficialmente em 1991 (Figura 3). 

 

Após o início de suas operações, a Internet trouxe ao mundo 

contemporâneo a velocidade, comunicação e interatividade entre os 

seus operadores, como jamais havíamos imaginado. Dessa maneira 

alcançou-se “[...] a aceleração dos processos globais, de forma que se 

sente que o mundo é menor e as distâncias, mais curtas, que os eventos 

                                                 
8  Disponível em: <https://es.gizmodo.com/el-origen-de-Internet -en-12-increibles-mapas-681361190>. Acesso 

em: 10 out. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e 

lugares situados a uma grande distância” (HALL, 2005, p. 69). 
 

 

Figura 3 - Tela do primeiro website da Internet que foi ao ar em 1991 

 

Fonte: Businessinsider.com (2011)9 

 

Estamos vivenciando a era digital que estabeleceu um marco histórico, em um momento 

em que todas as relações se afirmaram por intermédio da informação, da capacidade de 

processamento e de geração de conhecimentos, através da Internet, denominada “sociedade em 

rede” (CASTELLS, 2009), de muitas e fantásticas promessas, mas que, dentro de uma visão 

crítica ou também compreensiva, não nos pode fazer esquecer o contexto cultural, social e 

político em que essa revolução, como qualquer outra, se dá:  

 

Por mais fascinantes que sejam, as novas tecnologias da informação não 

devem ser vistas ingenuamente, com olhos deslumbrados. Julguemo-las 

objetivamente, com espírito crítico mais agudo. A tecnologia nunca é neutra, 

porque sempre está nas mãos de homens, de grupos e instituições, que nunca 

são neutros. Aliás, não há homens neutros. Eles agem sempre em função da 

sua cultura, de sua ideologia, de sua religião ou de seus interesses econômicos 

e políticos. Logo, a tecnologia é sempre instrumento desse conjunto de 

motivações, forças, apetites, desejos, ideias e preconceitos. E sempre é posta 

em ação como força poderosa, a serviço de nações ou de instituições, de 

empresas ou corporações que detêm o poder de criá-la, desenvolvê-la, utilizá-

la, distribuí-la, comercializá-la, controlá-la e renová-la incessantemente 

(SIQUEIRA, 1987, p. 13).  

 

                                                 
9  Disponível em: <https://www.businessinsider.com/flashback-this-is-what-the-first-website-ever-looked-like-

2011-6>. Acesso em: 9 out. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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Somente a título de comparação da adoção de certas tecnologias revolucionárias e das 

mídias tradicionais, o telefone levou 74 anos para alcançar 50 milhões de usuários, o rádio 38, 

o computador pessoal 16, a TV 13 anos, o celular 5 e a Internet apenas 4 (CAVALLINI, 2008, 

p. 14). Outro importante dado é que as mídias sociais que surgiram após o desenvolvimento da 

Internet também têm adoção por parte dos usuários de maneira supersônica, a exemplo do 

Facebook que, lançado em 2004 (Figura 4), em 4 anos já tinha 100 milhões de usuários (G1. 

GLOBO, 2014, on-line).  

 

 

Figura 4 - Primeiro layout da rede social Facebook que foi ao ar em 2004 

 

Fonte: Eonline.com (2016)10 

 

Mas apesar do volume de pessoas que adotaram a tecnologia e começaram a utilizá-la 

rapidamente, precisamos recordar que toda grande evolução também passa por grande 

desconfiança. E com a Internet não foi diferente.  

 

                                                 
10 Disponível em: < https://www.eonline.com/news/736769/this-is-how-facebook-has-changed-over-the-past-12-

years>. Acesso em: 12 out. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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Nós não fomos capazes de vislumbrar o que a web se tornaria. Agora, 

continuamos incapazes de enxergar esse tornar-se. Somos cegos ao milagre 

nascido da web. Vinte anos após o nascimento, é difícil compreender seu 

imenso alcance. O número total de páginas, incluindo aquelas desenvolvidas 

dinamicamente sob solicitação, supera os 60 trilhões. Isso equivale a quase 10 

mil páginas por habitante na face da Terra. E toda essa abundância de 

informação foi criada em menos de 8 mil dias (KELLY, 2017, p. 25). 

Kevin Kelly (2017, p. 20) lembra de importantes veículos de mídia americanos que 

desdenharam do que viria a se tornar a Internet. No fim de 1994, a revista Time supunha que a 

rede jamais se popularizaria: “A Internet não foi projetada para o comércio e não acomoda com 

elegância as novidades”. A revista Newsweek foi ainda mais cética e usou em fevereiro de 1995 

a seguinte manchete: “Internet? Bah!” (Figura 5). O artigo foi escrito pelo astrofísico e 

especialista em redes, Clifford Stoll, que argumentou que as comunidades virtuais e o provável 

comércio eletrônico não passavam de uma fantasia infundada. Ele declarou nesse artigo que 

“nenhum banco de dados on-line vai substituir os jornais”. E para finalizar as suas terríveis 

previsões, Stoll resumiu “bibliotecas interativas, comunidades virtuais e comércio eletrônico” 

em um só termo: “bobagem”.  

 

Figura 5 - Manchete da revista Newsweek ironizando a Internet em 1995 

 

Fonte: Newsweek.com (2017) 11 

                                                 
11 Disponível em: < https://www.newsweek.com/clifford-stoll-said-Internet -would-die-1995-566797>. Acesso 

em: 10 out. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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 Ainda temos dificuldade e certo espanto ao tentar imaginar os caminhos que a 

tecnologia e a Internet vão seguir daqui para a frente. São levantadas hipóteses e mostradas 

trajetórias e possibilidades que nos assustam, pois trazem de maneira imediata o impacto do 

novo ao nosso cérebro, e isso nem sempre é bem-vindo. Estar conectado e sempre on-line gera 

certo desconforto, mas estar off-line diante deste universo de informações que passam por 

nossas telas de maneira incontrolável é ainda pior. Não temos mais como tirar a velocidade das 

coisas que acontecem no mundo contemporâneo, e isso se torna uma extensão do homem. 

McLuhan (1995), de maneira muito perspicaz, falava em seu tempo de uma segunda pele. Lucia 

Santaella (2004, p.70) assim se expressa sobre esse novo tempo: 

 

O aspecto mais espetacular da era digital está no poder dos dígitos para tratar 

toda informação, som, imagem, vídeo, texto, programas informáticos, com a 

mesma linguagem universal, uma espécie de esperanto das máquinas. Graças 

à digitalização e compressão dos dados, todo e qualquer tipo de signo pode 

ser recebido, estocado, tratado e difundido via computador. Aliada à 

telecomunicação, a informática permite que esses dados cruzem oceanos, 

continentes, hemisférios, conectando potencialmente qualquer ser humano no 

globo numa mesma rede gigantesca de transmissão e acesso que vem sendo 

chamada de ciberespaço. Catalisados pela multimídia e hipermídia, 

computadores e redes de comunicação passam assim por uma revolução 

acelerada no seio da qual a Internet, rede mundial das redes interconectadas, 

explodiu de maneira espontânea, caótica e superabundante.  

 

1.3 Fim do analógico e o domínio digital 

 

Estamos vivendo um daqueles momentos da história que ficam marcados pelos impactos 

e transformações que causam nos indivíduos que habitam uma determinada época. Trata-se de 

uma enorme ruptura com o passado. O cenário é novo. O mundo tecnológico já é realidade e 

impacta diariamente a vida das pessoas, seja através da solicitação de um táxi pelo aplicativo 

do seu celular, pagamento de contas pela Internet , carros conectados com atendentes em outros 

países e que dão suporte aos seus proprietários, aplicativos de celular que dão ao usuário a rota 

com menos trânsito para chegar a um destino, e-books, sexo on-line e muitas outras situações 

do nosso cotidiano que, até então, tratávamos e resolvíamos baseados no convívio com nossos 

pais, irmãos, tios ou avós, com mais experiência em determinados assuntos. Marshal McLuhan, 

de novo, costumava refletir sobre esses impactos da tecnologia no ser humano e proferia sempre 
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que nós moldamos as nossas ferramentas e posteriormente as nossas ferramentas nos remoldam 

(MCLUHAN, 1964).  

Nossos pontos de contato se expandiram com a Internet, são milhares de contatos, 

experiências compartilhadas na rede, tutoriais que ensinam on-line a fazer ou produzir algo 

complexo, redes formadas entre desconhecidos e que ganham força contra as marcas, pessoas 

e políticos, moedas virtuais que mal sabemos como foram criadas e que começam a ameaçar o 

tradicional sistema financeiro mundial, entre outros exemplos.  

Navegar a onda tecnológica é tarefa bem árdua, requer investimento de tempo, trabalho, 

dedicação e de novas cabeças pensantes, mas pode trazer resultados impressionantes, se 

estivermos abertos a este novo mundo. 

 

Ainda precisamos compreender de forma mais abrangente a velocidade e 

amplitude dessa nova revolução. Imagine as possibilidades ilimitadas de 

bilhões de pessoas conectadas por dispositivos móveis, dando origem a um 

poder de processamento, recursos de armazenamento e acesso ao 

conhecimento sem precedentes. Ou imagine a assombrosa profusão de 

novidades tecnológicas que abrangem numerosas áreas: inteligência artificial 

(IA), robótica, a Internet das coisas (IOT, na sigla em inglês), veículos 

autônomos, impressão em 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos 

materiais, armazenamento de energia e computação quântica, para citar 

apenas algumas. Muitas dessas inovações estão apenas no início, mas já estão 

chegando a um ponto de inflexão de seu desenvolvimento, pois elas constroem 

e amplificam umas às outras, fundindo as tecnologias dos mundos físico, 

digital e biológico (SCHWAB, 2016, p. 11). 

 

 

 

No livro Transformação digital, David L. Rogers (2017) resgata o caso da Enciclopédia 

Britânica (Figura 6) que foi publicada pela primeira vez em 1768, considerada a mais acadêmica 

das enciclopédias, a fonte de referência definitiva, em inglês, durante dois séculos e meio, até 

o surgimento da Internet.  

Desde os primórdios da Internet, a publicação começou a sofrer sérios ataques de 

grandes organizações. O primeiro grande desafiante foi a Microsoft, que embora fosse de setor 

diferente, como destaca o autor, impôs um rival inesperado, a enciclopédia denominada 

Encarta, que era entregue em CD-ROM. Esse produto da Microsoft era entregue de graça na 

compra do software Windows, em uma estratégia muito clara da empresa de posicionar os 

computadores pessoais como item indispensável para as famílias de classe média e que 

auxiliaria na educação de todos. Na sequência, os ataques vieram on-line, com diversas 

alternativas, como Nupedia e posteriormente a Wikipedia, uma plataforma coletiva e 

colaborativa, financiada por crowdsourcing e que logo virou referência mundial. 
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A Britânica percebeu rapidamente que o comportamento dos consumidores havia 

mudado e estava passando por transformações tecnológicas. Os líderes da empresa 

surpreenderam ao não defender o velho modelo de negócio e buscar entender as necessidades 

dos seus clientes-foco: usuários domésticos e instituições educacionais. A Enciclopédia 

pretendeu oferecer, então, diferentes veículos de entrega de seu material, políticas de preços e 

outros canais de venda para os seus produtos, mas sempre mantendo o foco em sua missão 

principal, que é a qualidade editorial. Entendendo esse novo modelo de negócio, a empresa se 

moveu para um modelo puro de assinatura on-line e desenvolveu novos produtos para atender 

às necessidades de evolução dos currículos e à nova dinâmica de aprendizado em sala de aula.  

 Com essa nova postura, a empresa se tornou interessante novamente e colheu excelentes 

resultados, como explica Jorge Cauz, presidente da Enciclopédia Britânica: “Quando 

extinguimos a edição impressa, as vendas da enciclopédia no papel representavam apenas 1% 

do nosso negócio”. O negócio que parecia rígido e jurássico tomou outro rumo, e o presidente 

complementa: “Somos tão lucrativos agora como sempre fomos” (ROGERS, 2017).  

 

Figura 6 - Enciclopédia Britânica teve que se reinventar com a Internet 

 
 

Fonte: Tecmundo.com.br (2012)12 

                                                 
12  Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/curiosidade/20650-Internet -faz-outra-vitima-enciclopedia-

britanica-nao-sera-mais-impressa.htm >. Acesso em: 10 out. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem 

da figura. 
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 A busca pela evolução tecnológica sempre foi uma grande obsessão do homem. Apesar 

de todo o receio com o futuro e suas incertezas, nunca deixamos de avançar e pesquisar. Gordon 

Earl Moore foi o cofundador da gigante da tecnologia Intel Corporation, mas ficou muito 

famoso por ser o “Moore” da importante Lei de Moore. Em 1965, Gordon Moore escreveu um 

artigo para a revista Electronic Magazine, a respeito da tecnologia e a sua previsão do que 

aconteceria nas décadas seguintes. Com uma assertividade incrível, a sua chamada Lei foi uma 

das previsões mais corretas da tecnologia e ditou o ritmo da indústria e sua evolução nos últimos 

50 anos: 

 

A complexidade para componentes com custos mínimos tem aumentado em 

uma taxa de aproximadamente um fator de dois por ano... Certamente, em um 

curto prazo, pode-se esperar que esta taxa se mantenha, se não aumentar. A 

longo prazo, a taxa de aumento é um pouco mais incerta, embora não haja 

razões para se acreditar que ela não se manterá quase constante por pelo menos 

10 anos. Isso significa que, em torno de 1975, o número de componentes por 

circuito integrado para um custo mínimo será 65.000 (65nM). Eu acredito que 

circuitos grandes como este poderão ser construídos em um único componente 

(pastilha) (LEI DE MOORE, 2015, on-line). 
 

 Schwab (2016) chama esse momento de Quarta Revolução Industrial, título homônimo 

do seu livro, e explica cada fase da seguinte maneira: (1) A Primeira Revolução ocorreu 

aproximadamente entre os anos 1760 e 1840. Ela teve como base a construção das ferrovias e 

a invenção da máquina a vapor, que deu origem à produção mecânica. (2) A Segunda Revolução 

iniciou-se no final do século XIX, entrou no século XX e teve como grandes propulsores o 

advento da eletricidade e da linha de montagem, que possibilitou a produção em massa. (3) A 

Terceira Revolução teve início na década de 1960 e costuma ser chamada de revolução do 

computador ou digital (mas o autor prefere utilizar este termo somente para a quarta revolução), 

pois foi impulsionada pelo desenvolvimento dos semicondutores da computação em mainframe 

(década de 1960), da computação pessoal (década de 1970 e 1980) e da Internet (década de 

1990). (4) Já a Quarta Revolução teve início na virada do século e sua influência é a revolução 

digital. Ela se caracteriza por uma Internet mais ubíqua e móvel, por sensores menores e mais 

poderosos que se tornaram mais baratos, pela inteligência artificial e ainda pela aprendizagem 

automática (ou aprendizado de máquina). 

A grande força advinda dessa revolução, na visão otimista do autor, é o empoderamento 

do cidadão. Os governos precisam se preparar para se relacionar com um cidadão mais 

consciente de seus direitos e deveres, mais informado e em rede, assim como as empresas e a 

maneira de se relacionar com seus empregados, acionistas e clientes. Ainda segundo o autor, 
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essa ruptura da Quarta Revolução Industrial causará uma transformação nos modelos políticos, 

econômicos e sociais nunca antes vista, e exigirá atores capacitados que entendam essa nova 

distribuição de poder e que atuem de maneira mais colaborativa, para poder prosperar. 

 A empresa Uber é um bom exemplo, não só dessa ruptura do mundo analógico com o 

digital, mas também de uma mudança fundamental do modelo de negócio que estava instituído 

por décadas. Fundada em 2009, nos Estados Unidos, a empresa após oito anos de sua fundação 

foi avaliada em 68 bilhões de dólares (UBER..., 2017, on-line).  

 

Figura 7 - Aplicativo do Uber - ruptura do antigo sistema analógico pelo serviço digital 

 
Fonte: Olhardigital.com.br (2012)13 

 

Os serviços prestados pelos táxis comuns já estavam sendo contestados há muitos anos. 

Atividades como ter que ir até um ponto para encontrar um veículo, ligar na central e ter 

dinheiro trocado para pagar a corrida eram motivos de reclamação dos usuários. Quando chegou 

uma empresa com uma nova experiência (Figura 7), que se chama em inglês e-hailing (ato de 

pedir um táxi por aplicativo), e que sanou esse tipo de reclamação dos usuários ⎯ quebrando 

um paradigma antes imposto ⎯, o resultado apareceu assim que um determinado volume de 

pessoas passou a adotar a tecnologia, para operar a todo vapor. 

 

                                                 
13 Disponível em: <https://olhardigital.com.br/noticia/agora-da-para-pedir-um-uber-sem-precisar-do-app/75014>. 

Acesso em: 10 out. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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[...] a popularidade do aplicativo Uber começa com a melhor experiência do 

cliente – acompanhamento da posição do carro através de um dispositivo 

móvel, uma descrição dos padrões do carro e um processo de pagamento 

dinâmico, evitando atrasos para chegar ao destino. A experiência tem sido 

aprimorada com o produto físico (transporte de uma pessoa de A a B), 

otimizando a utilização do ativo (o carro possuído pelo motorista). Em tais 

casos, muitas vezes as oportunidades digitais não são apenas traduzidas em 

preços mais elevados ou custos mais baixos, mas também em uma mudança 

fundamental do modelo de negócios. Isso é orientado por uma abordagem 

ponta a ponta, desde a aquisição do serviço até sua entrega (SCHWAB, 2016, 

p. 66). 

 

 

 

1.4 Dispositivos móveis 

 

 

Para entrarmos no assunto dos dispositivos móveis e mobilidade de acesso à Internet, 

precisamos resgatar o histórico dos telefones celulares, que se tornaram equipamentos híbridos 

e grandes responsáveis pela transformação digital. 

No livro #Hiperconectados, Lúcia Taboada (2015, p. 5) conta a história da primeira 

chamada telefônica que revolucionaria a indústria da informação: em 3 de abril de 1973, Martin 

Cooper (Figura 8) fez uma chamada para Joel Enger na Sexta Avenida em Nova Iorque: “Joel, 

aqui é Marty. Eu estou chamando você de um telefone celular, um verdadeiro celular portátil”. 

Foi a primeira chamada móvel registrada da história. Martin Cooper era diretor da Motorola, e 

Engel era engenheiro da Bell Labs, seu maior concorrente no setor.  

O dispositivo era robusto, incontrolável, pesava 790 gramas, 8,9 centímetros de 

espessura e 33 centímetros de altura. Para completar sua carga eram necessárias dez horas. 

Enquanto Martin estava fazendo graça, os populares paravam no seu caminho; foi uma cena até 

então irreal, futurista, ver como alguém poderia estar andando durante um telefonema.  
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Figura 8 - Martin Cooper autor da primeira chamada telefônica por celular e o aparelho utilizado 

 
Fonte: Theatlantic.com (2013)14 

 

Em uma entrevista para a BBC, Martin Cooper explicou como a partir dessa primeira 

chamada veio a liberdade: “Os telefones móveis são sinônimos de liberdade. Estou contente 

por ter impactado a vida das pessoas porque os telefones móveis fizeram suas vidas melhores. 

Promover a produtividade torna a vida confortável e leva as pessoas a se sentirem seguras” 

(apud TABOADA, 2015, p. 5). 

 

Os dispositivos móveis nos ajudam a desterritorializar, ou seja, a ultrapassar 

os limites de um território, na medida em que não ficamos mais sujeitos ao 

controle do espaço – como as pessoas que aproveitam as horas confinadas nos 

engarrafamentos das grandes cidades para conversar com os amigos por 

celular (BAGGIO; VAZ, 2011, p. 4). 

 

Importante lembrar que em 2007 surgia o primeiro smartphone realmente inteligente, 

segundo Taboada (2015), e que ele criou uma ruptura no padrão de acesso móvel à Internet; 

afinal, em 2007, era disponibilizado o primeiro iPhone da Apple (Figura 9). A maneira como 

as pessoas se relacionariam na Internet após seu surgimento e o padrão de aparelhos para se 

                                                 
14  Disponível em: <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/04/the-first-mobile-phone-call-was-

made-40-years-ago-today/274611/>. Acesso em: 11 out. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da 

figura. 
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conectar, navegar e trocar mensagens sofreu uma guinada de 180 graus, que nunca mais parou 

de ser aprimorada. 

 

Figura 9 - Steve Jobs apresenta o primeiro iPhone no ano de 2007 

 
Fonte: Brasil.elpais.com (2017)15 

 

Uma conquista importante com o avanço da tecnologia de rede foi a descentralização 

da informação, pois no caso de não haver acesso à rede era necessário um deslocamento físico, 

como uma biblioteca, por exemplo (PELLANDA, 2008). Ocorre que acessar terminais de 

conexão à Internet, de maneira física, ainda era necessário. O cenário com dispositivos móveis 

descentralizou o acesso e facilitou a chegada dessa informação de maneira instantânea. Era o 

último elo na corrente entre o conteúdo e o internauta, como explica Pellanda. As atividades 

sociais deixaram de estar vinculadas aos lugares físicos: “Como resultado, estamos 

experimentando uma mudança radical nos nossos sensos de local, identidade, tempo, valores, 

ética, etiqueta e cultura” (MEYROWITZ, 2003, p. 97).  

                                                 
15 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/09/album/1483953890_788631.html>. Acesso em: 31 

out. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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E quando as conexões com a Internet se tornaram móveis, nós não mais 

“logamos” de uma mesa de trabalho, presos por cabos a um objeto chamado 

“computador”. A rede estava conosco, em nós, o tempo todo. Então, nós 

poderíamos estar com o outro o tempo todo (TURKLE, 2011, p. xii)16. 

 

O ser humano, dentro dessa nova cultura, se vê na necessidade de estar conectado o 

tempo todo com outros seres humanos, e para esse tipo de comportamento foi criado o termo 

always on, que mais do que nunca tem tudo a ver com o homem contemporâneo. Não estar 

conectado é sinal de derrota, de estar sendo excluído, de estar fora do círculo de conversa de 

um modo ou de todo um estilo de vida (PELLANDA, 2008).  

 

O que chamamos de telefone celular é um Dispositivo (um artefato, uma 

tecnologia de comunicação); Híbrido, já que congrega funções de telefone, 

computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, processador de texto, 

GPS, entre outras; Móvel, isto é, portátil e conectado em mobilidade 

funcionando por redes sem fio digitais, ou seja, de Conexão; e Multirredes, já 

que pode empregar diversas redes, como: Bluetooth e infravermelho, para 

conexões de curto alcance entre outros dispositivos; celular, para as diversas 

possibilidades de troca de informações; Internet  (Wi-Fi ou Wi-Max) e redes 

de satélites para uso como dispositivo GPS (LEMOS, 2007, p. 25). 

 

Quando os telefones não tinham identificação, as pessoas atendiam todas as ligações 

para saber quem queria falar com elas e qual era o assunto. Com as chamadas já identificadas 

em seu visor (ID), e sabendo quem é, a curiosidade é descobrir o que esta pessoa quer falar, o 

que evidencia a curiosidade humana de tentar estar em contato, participar da rede 

(PELLANDA, 2008):  

 

Seres humanos são frequentemente mais famintos por informações do que por 

comida. Um telefonema pode interromper subitamente um jantar. Na verdade, 

é tão irresistível uma chamada telefônica – que pode ser de qualquer pessoa, 

incluindo a pessoa que mais nós queremos ouvir, seja para lazer ou negócios, 

até para uma chamada de telemarketing – que pode ter preferência sobre 

qualquer coisa, incluindo namorar. Teóricos da mídia chamam este efeito 

como ‘telephonus interruptus’ (LEVINSON, 2004, p. 44). 

A comunicação e as mídias foram impactadas como nunca, após a popularização de 

diversos equipamentos móveis que, por consequência, geraram outros desdobramentos 

                                                 

16 No original: “And as connections to the Internet went mobile, we no longer “logged on” from a desktop, tethered 

by cables to an object called a “computer”. The network was with us, on us, all the time. So, we could be with 

each other all the time” (TURKLE, 2011, p. xii). 
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tecnológicos essenciais para o funcionamento e desenvolvimento dos smartphones, os 

aplicativos.  

O aplicativo WhatsApp é um grande exemplo da evolução da comunicação móvel, pois 

se trata de um app híbrido de mensagem (SMS), gravação de áudio, vídeo, envio de fotos, 

chamadas via VoIP e por vídeo, e tudo isso em real time, que é a característica mais admirada 

pela nova geração. As pessoas se relacionam de maneira completamente diferente, tornaram-se 

produtoras de mídia com um equipamento em mãos, prontas para atuar e produzir 24 horas por 

dia, 7 dias por semana.  

Com a chamada descentralização da informação, o ciberespaço ratifica ainda mais sua 

importância. Segundo Randy Walser (apud KRAMARAE, 1995, p. 38), o “ciberespaço é o 

meio que dá às pessoas o sentimento de que elas estão sendo transportadas, corporalmente, de 

um mundo físico ordinário para mundos de pura imaginação”. Importante frisar que este espaço 

não está vinculado às leis físicas, não ficando sujeito às limitações que essas leis impõem. Dessa 

maneira, esse espaço tem capacidade de ultrapassar as barreiras do tempo, espaço, velocidade 

e alcançar territórios tão reais quanto os físicos.  

Para Lévy (2003), em meio às transformações das tecnologias intelectuais e dos 

dispositivos de comunicação surge um novo modelo de sociedade desterritorializada, que ele 

batizou de “comunicação todos-todos”. A característica principal desse tipo de comunicação é 

o suporte digital. Ele deve ser experimentado na Internet por meio dos chats, fóruns, sites de 

mídias sociais, entre outros. A diferenciação ocorre em relação à comunicação clássica de 

massa, focada em “um-todos” e na recíproca “um-um”, em que havia uma nítida separação 

entre os emissores e receptores passivos isolados uns dos outros e que não permitem uma visão 

global das relações e muito menos das trocas. O modelo de comunicação todos-todos é chamado 

assim porque “no ciberespaço [...] cada um é potencialmente emissor e receptor num espaço 

qualitativamente diferenciado, não fixo, disposto pelos participantes, explorável” (LÉVY, 

2003, p. 113). 

 Lemos (2007) reconhece que as tecnologias sem fio transformaram as relações 

existentes entre pessoas e os espaços urbanos e criaram novas formas de mobilidade. Já Castells 

(1999) defende que os espaços de lugar foram se modificando pouco a pouco nas cidades 

contemporâneas e transformaram-se em um ambiente generalizado de acesso e controle da 

informação por redes telemáticas sem fio, criando zonas de conexão permanente, ubíquas, e os 

territórios informacionais. Para Lemos, os territórios informacionais são: 
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[...] áreas de controle do fluxo informacional digital em uma zona de 

intersecção entre o ciberespaço e o espaço urbano. O acesso e o controle 

informacional realizam-se a partir de dispositivos móveis e redes sem fio. O 

território informacional não é o ciberespaço, mas o espaço movente, híbrido, 

formado pela relação entre o espaço eletrônico e o espaço físico (LEMOS, 

2007, p. 10). 

 

O acesso à informação e as redes por meio da Internet, somadas à mobilidade e à 

transposição física, criaram uma cultura inédita da mobilidade, que tem implicações sociais, 

comunicacionais, políticas e estéticas. Essa mobilidade tem alcance global e difusão imediata, 

o que muda de maneira definitiva as tradicionais relações de tempo-espaço-lugar.  

 

1.5 A hipermodernidade 

 

O que aconteceu com a humanidade? Por que temos a sensação de que alguma 

transformação muito severa está em curso? A tecnologia é a grande responsável pela mudança 

tão drástica de comportamento dos cidadãos contemporâneos? A mobilidade e a velocidade 

deram o tom dessa nova era? Estas são algumas das perguntas que surgiram durante o trabalho 

e que suscitaram outras, ampliando bastante o universo de análise do momento em que estamos 

vivendo e vivenciando. Apesar de se tratar de um assunto muito atual, sendo necessário buscar 

conteúdos e autores do momento, foi fundamental em diversas ocasiões dar um passo atrás e 

traçar uma linha do tempo, com apoio de filósofos e pesquisadores sobre as transformações 

ocorridas nessa transição do século anterior ao tempo presente. 

 

Interrupção, incoerência, surpresa são as condições comuns de nossa vida. 

Elas se tornaram mesmo necessidades reais para muitas pessoas, cujas mentes 

deixaram de ser alimentadas... por outra coisa que não mudanças repentinas e 

estímulos constantemente renovados... Não podemos mais tolerar o que dura. 

Não sabemos mais fazer com que o tédio dê frutos. Assim, toda a questão se 

reduz a isto: pode a mente humana dominar o que a mente humana criou? 

(VALÉRY apud BAUMAN, 2001, p. 7). 

 

A era da modernidade, segundo Lipovetsky e Charles, na obra Os tempos 

hipermodernos, possuía dois valores essenciais (liberdade e igualdade) e uma figura inédita (o 

indivíduo autônomo, em ruptura com o mundo da tradição). Nessa fase, considerada 

modernidade clássica, o surgimento do individualismo ocorreu simultaneamente com a 

evolução do poder estatal, o que fez com que a autonomização dos indivíduos permanecesse 
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mais na teoria do que na realidade. Esse período se passa entre 1880 e 1950, segundo o filósofo. 

Como evolução ao cenário da modernidade, surge em contraponto à pós-modernidade, por meio 

do consumo de massa e dos valores que ele veicula (cultura hedonista e psicologista), datada 

da segunda metade do século XX, ainda de acordo com Lipovetsky e Charles.  

A pós-modernidade representa o momento histórico preciso em que todos os 

freios institucionais que se opunham à emancipação individual se esboroam e 

desaparecem, dando lugar à manifestação dos desejos subjetivos, da 

realização individual, do amor-próprio. As grandes estruturas socializantes 

perdem a autoridade, as grandes ideologias já não estão mais em expansão, os 

projetos históricos não mobilizam mais, o âmbito social não é mais que o 

prolongamento do privado – instala-se a era do vazio, mas “sem tragédia e 

sem apocalipse” (LIPOVETSKY; CHARLES, 2004, p. 23). 

 

Os autores de Os tempos hipermodernos (LIPOVETSKY; CHARLES, 2004), 

argumentam que, a partir de 1950, o individualismo ganha destaque e se liberta das normas 

tradicionais, surgindo daí uma sociedade cada vez mais voltada para viver o presente e as 

novidades que ele traz. Todas as camadas sociais começam a participar ativamente desse 

momento da história, gerando um forte interesse pelas novidades, pela promoção do fútil e do 

frívolo, do culto do desenvolvimento pessoal e do bem-estar (ideologia individualista 

hedonista). Nesse momento, não existiam mais modelos prescritos pelos grupos sociais, mas 

condutas escolhidas e assumidas pelos indivíduos; deixaram de existir normas impostas (elas 

passaram a ser discutidas) e surgiu uma vontade de seduzir (termo que se aplica na análise do 

social ao modelo de sociedade pós-moderna) que afetou o domínio público (culto à 

transparência e à comunicação) e o privado (multiplicação das descobertas e das experiências 

subjetivas). O livro trata esta fase como jubilosa e liberadora do individualismo, pois se 

vivenciava a desafeição pelas ideologias políticas, o definhamento das normas tradicionais, o 

culto ao presente e a promoção do hedonismo individual. No momento em que triunfam a 

tecnologia genética, a globalização liberal e os direitos humanos, o rótulo pós-moderno já 

ganhou rugas, tendo esgotado sua capacidade de exprimir o mundo que se anuncia 

(LIPOVETSKY; CHARLES, 2004, p. 52). 

Lipovetsky e Charles (2004) indicam que, desde os anos 1980, mudanças no 

individualismo começam a ocorrer e vários sinais nos fazem pensar que entramos na era do 

hiper, que se caracteriza pelo hiperconsumo, pela hipermodernidade (que se segue à pós-

modernidade) e pelo hipernarcisismo. Para os autores, a hipermodernidade é uma sociedade 

liberal que se caracteriza pelo movimento, pela fluidez, pela flexibilidade - sociedade essa que 

se torna indiferente como nunca aos grandes princípios estruturantes da modernidade e que 

precisaram se adaptar ao ritmo hipermoderno para não desaparecer. Estamos vivendo, portanto, 
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a terceira fase da modernidade, onde surge um indivíduo “mais senhor e dono da própria vida, 

sujeito fundamentalmente instável, sem vínculos profundos, de gostos e personalidades 

oscilantes. Se antes tínhamos uma modernidade limitada, então agora chegou o tempo de uma 

modernidade consumada”, completa o autor (LIPOVETSKY; CHARLES, 2004, p. 41).  

Na mesma linha de reflexão, Harari também nos traz uma contribuição: 

 

Enquanto sistemas sociais e políticos anteriores duravam séculos, hoje em dia 

cada geração destrói o mundo antigo e constrói um novo em seu lugar. Como 

brilhantemente expressa o Manifesto comunista, o mundo moderno 

positivamente requer incerteza e distúrbio. Todas as relações fixas e todos os 

antigos preconceitos são varridos para um lado, e novas estruturas tornam-se 

antiquadas antes de chegarem a se solidificar. E tudo o que é sólido se 

desmancha no ar. Não é fácil viver num mundo tão caótico e é ainda mais 

difícil governá-lo (HARARI, 2016, p. 223-224). 

 

Marc Augé (2006) falando do momento histórico atual, que diz respeito a todos nós, 

reflete sobre o paradoxo do mundo contemporâneo, que é ao mesmo tempo unificado e dividido, 

uniforme e diverso, desencantado e reencantado. O autor entende que essa mudança de 

perspectiva, tão carregada de contradições e tão impactante, leva a três movimentos 

complementares: “a) o passar da modernidade, que chamarei de sobremodernidade; b) o passar 

dos lugares, que chamarei de não-lugares; c) o passar do real ao virtual” (AUGÉ, 2006, p. 101). 

Dimensões tão diferentes, mas que conseguem caminhar lado a lado neste momento em função 

da interligação planetária proporcionada pelos meios de comunicação, que aproximou 

indivíduos e lugares num mesmo contexto, complementa Augé. 

Os tempos hipermodernos implicam no fato de cada indivíduo, entregue à sua 

própria liberdade, é submetido a influências paradoxais que opõem, ao mesmo 

tempo, as exigências do hedonismo e as da responsabilização, gerando, como 

consequência, um tipo de sociedade esquizofrênica dividida entre uma cultura 

do excesso e o elogio da moderação (CHARLES, 2009, p. 29). 

 

Para Bauman (2001), as palavras “fluidez” ou “liquidez” são as metáforas mais 

adequadas quando se tem interesse em captar a presente fase que estamos vivendo, nova de 

muitas maneiras, na história da modernidade. O autor explica que os fluidos se movem 

facilmente, eles fluem, escorrem, inundam, respingam, transbordam, são filtrados e, 

diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos; contornando os obstáculos, dissolvem 

outros e invadem ou inundam seu caminho. Essa mobilidade entre os sólidos nos faz associar a 

ideia que são leves, e quanto mais leve viajamos, com maior facilidade e rapidez nos movemos, 

característica dessa nova era. Esta é uma nova realidade que surge, sem abandonar por completo 
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a era anterior. Podemos observar uma mutação incompleta, pois a hipermodernidade não inicia 

do zero, ela se apresenta repleta de resquícios do status quo ante (BAUMAN, 2001, p. 54). 

Augé (2006) utiliza-se do termo sobremodernidade que, segundo ele, amplia e diversifica o 

movimento da modernidade, e por ser oriundo de uma lógica de excesso é possível mensurá-lo 

a partir de três excessos: o excesso de informação, o excesso de imagens e o excesso de 

individualismo (sendo que os três excessos estão vinculados). 

 O individualismo ganha destaque na hipermodernidade. O foco é o indivíduo e seu 

comportamento. Não é fácil tentar decifrar esses indivíduos hipermodernos, pois ao mesmo 

tempo que são mais informados, são mais desestruturados; são mais adultos e autônomos, mas 

também mais instáveis; são menos ideológicos, mais abertos e mais influenciáveis; são mais 

críticos e também mais superficiais; além de mais céticos e menos profundos, explica 

Lipovetsky (2004). Sébastien Charles destaca em Cartas sobre a hipermodernidade (2009, p. 

29), “a sociedade hipermoderna é complexa e paradoxal porque, ao mesmo tempo em que ela 

estimula os prazeres (o hedonismo, o consumo, a festa), ela produz comportamentos 

angustiados e patológicos”. Inclusive esta questão, a respeito do comportamento e das 

patologias emocionais que impactam os cidadãos contemporâneos, será tratada com mais 

profundidade no capítulo 3. Este processo de individualização remete a situações até então 

inéditas, como por exemplo a substituição da valorizada privacidade pela autoexposição 

intencional e prazerosa (BAUMAN; DONSKIS, 2014).  

 

Quanto à “morte do anonimato” por cortesia da Internet, ... submetemos à 

matança nossos direitos de privacidade por vontade própria. Ou talvez apenas 

consintamos em perder a privacidade como preço razoável pelas maravilhas 

oferecidas em troca. Ou talvez, ainda, a pressão no sentido de levar nossa 

autonomia pessoal para o matadouro seja tão poderosa, tão próxima à 

condição de um rebanho de ovelhas, que só uns poucos excepcionalmente 

rebeldes, corajosos, combativos e resolutos estejam preparados para a 

tentativa séria de resistir (LIPOVETSKY; CHARLES, 2004, p. 23). 

 

Como efeito do individualismo e das relações enfraquecidas, Bauman (2004) identifica 

um empobrecimento das relações entre os indivíduos e comunidades. Para Sébastien Charles 

(2009, p.48), “ocorre que nas nossas sociedades hipermodernas, em que os laços tradicionais 

ligando os indivíduos à comunidade se enfraqueceram, a busca pela felicidade, que cada um 

deve realizar sozinho, parece bastante com uma via crúcis”. Com a hiperconexão, surge uma 

situação inusitada no cotidiano de quem vive conectado, que é a ilusão de nunca estar só, a 

fantasia de que a hiperconectividade nos traz uma infinidade de conexões, mas logo é desfeita 
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e a solidão se revela – o alone together de Sherry Turkle. A velocidade que as trocas exigem, 

assim como a necessidade de estar sempre conectado, se tornaram requisitos para não 

perdermos nada e nos mantermos ativos em nossas redes. Se em algum momento houver a 

necessidade de diminuirmos o nosso ritmo ou até mesmo interrompermos esse fluxo, seremos 

alcançados pela solidão real que a hiperconectividade criou. E como sugerem os autores de 

Cegueira moral, “ou você está on ou está off. Esse é um plebiscito diário numa sociedade 

líquida moderna” (BAUMAN; DONSKIS, 2014). Esse movimento todo em torno da 

individualidade, da solidão e da necessidade de estar conectado nos leva até o perfil do 

indivíduo hiperconectado, um tema que vamos explorar no próximo capítulo. 
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Capítulo II 

OS HIPERCONECTADOS: QUEM SÃO OS NATIVOS DIGITAIS 

 

 

Após compreendermos um pouco mais sobre o homem contemporâneo em sua inserção 

neste novo ambiente, chegamos até o nosso segundo capítulo, onde nos deparamos com a figura 

da hiperconexão e todos os seus desdobramentos. O conteúdo fica bem complexo neste 

capítulo, pois precisamos tratar de assuntos como excesso de informação, o surgimento da 

Geração Z – os nativos digitais, o comportamento desta geração e dos seres hiperconectados. 

O objetivo deste capítulo é se aprofundar na geração dos jovens que não conheceram o mundo 

sem Internet e dela fizeram o seu habitat, glorificando os seus aparelhos de conexão à Internet. 

Ao mesmo tempo em que fazem parte de grandes comunidades e se comunicam o tempo inteiro 

com sua rede, se sentem sozinhos e se tornam cada vez mais individualistas. O termo “sozinhos 

juntos”, de Sherry Turkle, dá uma pista sobre o perfil dessa turma. Espera-se ao final do capítulo 

entender quais caminhos estão trilhando os complexos jovens hiperconectados e aonde 

pretendem chegar.  

 

2.1 Informação e excesso 

 

A sociedade contemporânea, sem dúvida, é reflexo das transformações que veio 

recebendo durante o passar dos anos e que foram sendo incorporadas no dia a dia dos cidadãos, 

os conduzindo e orientando para uma revolução social e cultural, no que tange à reestruturação 

de ideias, comunicação e principalmente a maneira como tratamos a informação.  

A informação virou uma das moedas mais importantes no século XXI. Ela é um recurso 

que movimenta a economia global e um diferencial para as nações desenvolvidas. As grandes 

empresas se utilizam desse recurso, dando muito destaque aos dados que podem ser extraídos 

e preparam suas estruturas internas, seja com pessoal e com milhares de equipamentos e 

servidores, para que possam de maneira cada vez mais efetiva extrair, analisar e arquivar esses 

dados, transformando informação bruta em vantagem competitiva. 

 

O dia inteiro, todo dia, captamos informações por meio de nossos órgãos 

dos sentidos (visão, audição, olfato, paladar, tato, etc.). O dia inteiro, todo 
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dia, rejeitamos as informações que julgamos irrelevantes para nossas 

necessidades e propósitos. Reconhecemos algumas informações como 

imediatamente úteis e reagimos a elas, por exemplo, quando freamos 

bruscamente para evitar uma colisão ou atendemos o telefone quando ele 

toca. Muitas das informações que captamos não são de utilidade imediata; 

temos consciência de estar recebendo-as, mas nada fazemos. Outras 

informações são captadas sem que delas tenhamos consciência imediata, 

como quando lembramos de algo que talvez tenhamos visto, mas, como 

dizemos, não percebemos. Reajamos ou não a isso naquele momento, essa 

informação pode ser guardada e vir a afetar muito do nosso 

comportamento ulterior (MCGARRY, 1999, p. 6). 
 

Para Claude Shannon (1948), autor do respeitado artigo “A teoria matemática da 

comunicação” (Figura 10), a informação é tudo aquilo que reduz à incerteza. Ocorre que com 

a quantidade absurda de conteúdos sendo produzidos diariamente, uma verdadeira explosão de 

fatos e dados, que de maneira isolada não tem significado algum e não produz compreensão, 

acaba por aumentar e não reduzir as incertezas, por isso esses conteúdos são chamamos de “não-

informação”.  

 

Figura 10 - Modelo teórico-matemático da comunicação 

 
Fonte: Medium.com (2016)17 

 

                                                 
17 Disponível em: <https://medium.com/das-teorias/muito-al%C3%A9m-da matem%C3%A1tica-86ea952e10bf>. 

Acesso em: 13 out. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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O escritor Umberto Eco, em entrevista ao jornalista Luís Antônio Giron (2013), diz que 

a Internet é perigosa para o ignorante e útil para o sábio – ela não filtra o conhecimento e 

congestiona a memória do usuário. Com a adoção da rede por parte de usuários de todo o mundo 

foi inevitável a sobrecarga de informação, conforme Eco: 

 

A Internet não seleciona a informação. Há de tudo por lá. A Wikipédia 

presta um desserviço ao internauta. Outro dia publicaram fofocas a meu 

respeito, e tive de intervir e corrigir os erros e absurdos. A Internet ainda 

é um mundo selvagem e perigoso. Tudo surge lá sem hierarquia. A imensa 

quantidade de coisas que circula é pior que a falta de informação. O 

excesso de informação provoca a amnésia. Informação demais faz mal. 

Quando não lembramos o que aprendemos, ficamos parecidos com 

animais. Conhecer é cortar, é selecionar (GIRON, 2013, on-line). 

 

A sobrecarga já faz parte do nosso cotidiano. Para se ter uma ideia do volume de 

dados e informação que nós produzimos em uma simbiose com a tecnologia, a cada 12 meses 

produzimos hoje 8 milhões de canções, 2 milhões de livros, 16 mil novos filmes, 30 bilhões de 

posts em blogs, 182 milhões de tuítes e 400 mil novos produtos (KELLY, 2017). A população 

hoje vive conectada, seja com o celular no bolso, acessando o computador em casa ou no 

trabalho, com a televisão e outras telas ligadas de maneira simultânea, o que nos causa uma 

necessidade de estarmos sempre de olho no que está acontecendo, sempre alertas.  

 

[...] informação é o que é capaz de alterar estruturas mentais; é buscada quando 

o indivíduo se percebe em estado anômalo de informação, situação de 

deficiência informacional em relação a um problema ou demanda. Não nos 

parece plausível supor que as estruturas cognitivas de alguém possam ser 

modificadas em excesso; por outro lado, podemos inferir que a sobrecarga, no 

âmbito dessa teoria, pode ser entendida como uma incapacidade de resolver o 

estado anômalo de informação, pela quantidade descomedida de “respostas” 

encontradas. Assim sendo, a sobrecarga de informação é algo que trava o 

processo de incômodo, procura e absorção; um estado anômalo prolongado, 

sem termo (RIBEIRO, 2017, p. 38). 

 

A sensação de estar conectado sempre, por meio de redes sem fio e aparelhos móveis, 

fortalece uma visão de empoderamento e liberdade, além da capacidade que os meios digitais 

oferecem de inclusão e abrangência. Pellanda (2008) afirma que os espaços físicos permeados 

pela rede representam a completude de um dos anseios humanos, a onipresença, em um 

ambiente de mídia always on. 

 

A intensidade com que as novas tecnologias e meios digitais de comunicação 

se colocaram na vida cotidiana provocou indubitavelmente uma revolução 
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cultural na sociedade ainda imensurável completamente, a qual é 

independente da vontade e consciência individual das pessoas, pois o uso 

coletivo supera as necessidades de cada um, introduzindo novas práticas de 

comunicação e de acesso à informação. O que antes dependia do tempo e 

espaço, hoje em dia, com um clique, em poucos segundos e em qualquer lugar, 

superam-se limitações que anteriormente pareciam intransponíveis 

(SANTOS, 2013, p. 20). 

 

James Gleick (2013) cita que depois que surgiu a “teoria da informação”, logo se 

seguiram a “sobrecarga de informação”, “saturação de informação”, “ansiedade de informação” 

e “fadiga de informação”, sendo que esta última já possui até definição pelo tradicional Oxford 

English Dictionary, desde 2009 como síndrome atual: 

 

Apatia, indiferença ou exaustão mental decorrente do contato com informação 

em demasia, esp. (no emprego mais recente) o estresse induzido pela tentativa 

de assimilação de quantidades excessivas de informação a partir da mídia, da 

Internet ou do ambiente de trabalho (GLEICK, 2013, p. 412). 

 

 A sobrecarga e o excesso atingem diretamente não somente o profissional que atua com 

banco de dados, catalogação, gestão da informação e outras carreiras ligadas diretamente a 

dados e informação, mas também de maneira muito agressiva o usuário da Internet. Hoje, o 

conteúdo que o próprio cidadão gera na rede já é considerado assustador. Carlos Castilho (2015) 

trouxe um dado a partir de um número estimado e minimamente confiável. Segundo o 

pesquisador, o volume de dados acumulados por dia em toda a rede é de 3,38 exabytes a cada 

24 horas, o que equivale a 3,28 bilhões de gigabytes por dia ou quase cinco pilhas de CD-ROMs 

da altura da distância entre a Terra e a Lua. Este comportamento se deve, em grande parte, a 

um número cada vez maior de usuários conectados, aos inúmeros aparelhos eletrônicos ligados 

em rede e às mídias sociais que induzem ao compartilhamento de imagens e notícias, troca de 

mensagens entre os usuários e a dinâmica atual da própria Internet que transforma o usuário, 

que era receptor, em produtor de conteúdo.  

 

O volume de informações disponível para qualquer pessoa aumentou 

exponencialmente nos últimos anos, com o crescimento da Internet e a 

disseminação das redes sociais, smartphones, tablets e outros dispositivos 

tecnológicos portáteis de acesso à rede, que fazem chover informações na 

nossa mão a hora que quisermos. Por outro lado, o ano continua a ter 12 

meses; os meses continuam a ter 4 semanas; as semanas continuam a ter 7 

dias; e os dias continuam a ter apenas 24 horas cada. Informações não 

faltam. Mas tempo, falta. (ESCOBAR, 2014, on-line) 

 

 O que chamamos de conteúdo excessivo e sobrecarga de informação a que o usuário 

está exposto pode não ser encarado da mesma maneira por outro usuário que tenha um objetivo 

de pesquisa ou que consiga superar a capacidade de armazenar essa carga, ou ainda, que já 
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tenha uma inteligência em trabalhar com dados. Mas uma coisa é certa: “A Internet está criando 

o maior acervo de dados e informações já reunido na história da humanidade. Não se trata de 

um arquivo inerte, uma espécie de museu da informação, mas algo vivo que se altera sempre 

que alguém buscar algum dado” (CASTILHO, 2015, on-line). Portanto, essa busca intensa por 

informação, o impacto que ela causa e o acesso através da Internet por dispositivos móveis ou 

não já são requisitos mais que suficientes para caracterizar a hiperconexão, que trataremos a 

seguir.  

 

2.2 Hiperconexão 

 

O excesso de informação e a utilização dos dispositivos móveis são o ambiente ideal 

para o surgimento dos cidadãos hiperconectados. O termo hiperconectado aparece pela primeira 

vez com o significado de sistemas sociais em que as pessoas estão sempre ligadas, disponíveis 

para comunicação em qualquer lugar e a qualquer hora, somente no ano de 2005 sendo utilizado 

pelos dos cientistas sociais do Canadá Anabel Quan-Haase e Barry Wellman. Os autores 

apresentaram um estudo chamado “Hyperconnected net work – computer-mediates community 

in a high-tech organization”, em que o termo resulta do trabalho deles sobre a comunicação 

pessoa-pessoa e pessoa-máquina. Para eles, este significado refere-se ao uso de múltiplos meios 

de comunicação, como o e-mail, mensagens instantâneas, telefone, contato presencial e serviços 

de informação da web 2.0, intrinsecamente ligado, portanto, ao uso de maneira excessiva dos 

meios de conectividade e de informação.  

Ao buscarmos uma definição literal para o termo e consultarmos o Dicionário Collins 

(HYPERCONNECTIVITY, 2017) achamos o seguinte significado para hiperconectividade: “O 

uso de múltiplos sistemas e dispositivos para permanecer constantemente conectado a redes 

sociais e fluxos de informações”. Os que habitam o cenário da hiperconectividade interagem a 

maior parte do tempo com a web. A urgência é característica do modo de vida contemporâneo 

e nos leva à necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, como explica Alana Soares 

Albuquerque (2014).  

 
Sempre mais exigências de resultados a curto prazo, fazer mais no menor 

tempo possível, agir sem demora: a corrida da competição faz priorizar o 

urgente à custa do importante, a ação imediata à custa da reflexão, o acessório 

à custa do essencial. Leva também a criar uma atmosfera de dramatização, de 

estresse permanente, assim como todo um conjunto de distúrbios 

psicossomáticos. Donde a ideia de que a hipermodernidade se distingue pela 
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ideologização e pela generalização do reinado da urgência (LIPOVETSKY; 

CHARLES, 2004, p. 77). 

 

O professor de computação Adrian Cheok, da Universidade de Londres, e autor do livro 

Hyperconnectivity and the future of Internet communication (UPPERTOOLS, 2016, on-line), 

nos brinda com uma importante definição sobre o tema: “A hiperconectividade refere-se não 

apenas à tecnologia que permite a comunicação e a interação, mas também ao impacto que essa 

tecnologia possui em nossas vidas pessoais, negócios, governo e comportamento social”. A 

hiperconectividade resulta de uma combinação da maior disponibilidade de expansão da 

Internet  de banda larga, o crescimento exponencial de dispositivos de computação móveis e 

wearable e acesso à Internet  sem fio de alta velocidade. Inclui o domínio das mídias sociais e 

dos meios de comunicação gerados pelo consumidor na sua vida cotidiana e, recentemente, pelo 

uso da nuvem para acesso a dados e aplicativos. A comunicação hiperconectada inclui não 

apenas o formato humano-humano (como indivíduos e como membros de grupos e usando uma 

vasta gama de mídias digitais), mas também a comunicação pessoas-máquinas e máquinas-

máquinas sem qualquer envolvimento humano direto. 

Podemos pensar na hiperconectividade como uma condição de conexão contínua e 

generalizada na qual estamos imersos por meio de nossos dispositivos móveis de acesso à 

Internet . As tecnologias de comunicação criam novas necessidades na vida dos sujeitos, como 

a de estar on-line a maior parte do tempo (ALBUQUERQUE, 2014). Ocorre uma gigantesca 

troca de informações, excesso de imagens, notícias em demasia e interações superficiais. Com 

a hiperconexão instaurada em nosso cotidiano, falta-nos tempo. A pressão por respostas 

imediatas, a vontade de não perder nenhuma notícia ou assunto, de estar sempre disponível on-

line, alterou sobremaneira as dinâmicas do nosso cotidiano. Outro ponto importante levantado 

por Sherry Turkle no livro Alone together diz respeito à atração que a tecnologia exerce de 

forma substitutiva aos relacionamentos pessoa a pessoa: “Nos inclinamos ao inanimado com 

grande demonstração de interesse. Tememos os riscos e desapontamentos de relacionamentos 

com nossos semelhantes. Esperamos mais da tecnologia e menos uns dos outros” (TURKLE, 

2011, p. xii)18.  

 

Essa era que estamos vivendo, então, seria a era do exagero, do excesso? Tudo 

é hiper? Hipercapitalismo, hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto... o 

                                                 

18  No original: “We bend to the inanimate with new solicitude. We fear the risks and disappointments of 

relationships with our fellow humans. We expect more from technology and less from each other” (TURKLE, 

2011, p. xii). 



50 
 

que mais não é hiper? O que mais não expõe uma modernidade elevada à 

potência superlativa? (LIPOVETSKY; CHARLES, 2004, p. 53). 

 

E como reage o nosso cérebro a essa quantidade exorbitante de informação e pressão? 

Segundo o cardiologista Carlos Alberto Pastore, em entrevista à Rádio Estadão (AMARAL, 

2015, on-line), o excesso de informação pode prejudicar o bom funcionamento do cérebro e até 

causar danos à memória e às tomadas de decisões, pois “não há dúvida de que a aquisição de 

informações aumentou em um volume exponencial e o cérebro não está dando mais conta. A 

nossa memória passa a não ser mais tão confiável e somos obrigados a decidir a cada instante”. 

De acordo com o médico, até as atividades que aparentemente são simples de resolver, como 

transações bancárias e comprar passagens aéreas pela Internet, podem levar à exaustão, pois é 

você quem está trabalhando e tem que ser muito ágil e rápido. Essas informações, segundo 

Pastore, geram um trabalho mental enorme e completa. “Depois a gente reclama que tem crise 

de pânico, depressão e ansiedade. Não tem jeito. O espaço mental tem limite”, diz. Inclusive é 

bom frisar que este assunto aplicado aos nativos digitais será tratado em profundidade no 

terceiro capítulo do trabalho. O psicólogo Cristiano Nabuco de Abreu também entende que estar 

conectado constantemente à web compromete o comportamento e a capacidade dessa geração 

digital: 

 

O fato de estarem constantemente conectados à web compromete de forma 

significativa a capacidade das pessoas da geração digital de aprenderem coisas 

novas, e, em consequência disso, seu processo de pensamento sobre algum 

assunto fica seriamente comprometido. Em comparação com as gerações 

anteriores, essas pessoas exigem um grau mínimo de conhecimento social, 

apesar de terem acesso a todos os tipos de informação, já que não há 

ancoragem de tais informações (YOUNG; ABREU, 2018, p. 113). 

 

 

O problema da hiperconexão à Internet e seus excessos foi pesquisado pela primeira vez 

em 1996 e denominado como dependência da Internet, os resultados foram apresentados à 

Associação Psicológica Americana (apud YOUNG; ABREU, 2011, p. 18).  

O estudo examinou mais de 600 casos de usuários que utilizavam um nível excessivo de 

Internet e apresentavam sinais clínicos de dependência, tendo como referência adaptada 

critérios utilizados para avaliar o jogo de azar patológico. Os primeiros estudos, segundo os 

autores, procuraram definir a dependência da Internet e examinaram padrões de comportamento 

que diferenciavam o uso compulsivo do normal. A preocupação naquela época era tentar 

entender as razões pelas quais as pessoas se tornavam dependentes da Internet, mas pouco ainda 

se compreendeu à época. Teresa Sá, analisando a obra de Marc Augé – Não lugares (2004), 
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talvez tenha descoberto algumas pistas quanto à necessidade de o cidadão hiperconectado se 

transportar para outras realidades, o que faz com que ele se utilize de maneira cada vez mais 

intensa dos seus dispositivos de acesso à Internet para se transportar para os espaços virtuais 

(Figura 11), gerando um volume absurdo de conteúdo, mas onde é livre para alcançar seus 

anseios. 

Figura 11 - O que acontece na Internet em 60 segundos 

 

Fonte: Visualcapitalist.com (2018)19 

 

 

  

                                                 
19 Disponível em: <http://www.visualcapitalist.com/Internet -minute-2018/>. Acesso em: 14 out. 2018. A data 

entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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O desejo de tudo fazermos em um período de tempo cada vez mais curto, de 

não perdermos nada do que se passa já não só à nossa volta, mas também no 

mundo, não permite a vida nos espaços físicos que ocupamos. Os espaços 

físicos transformam-se em meios que possibilitam a interação no espaço 

virtual: nunca estamos onde estamos fisicamente – contatos, informações, 

publicidade (celulares, computadores, cartazes, monitores, alto-falantes), tudo 

isso nos transporta para outras realidades, problemas, alegrias, desejos, nos 

faz sonhar sem o sonho (SÁ, 2014, p. 212). 

  

A Internet  pode conectar e ao mesmo tempo isolar os usuários socialmente. A conexão 

mediada por telas, sem dúvida nenhuma, ajuda o usuário a determinar o nível de proximidade 

e interação com a outra parte, o que gera um certo nível de conforto e distância no espaço 

virtual. Esse tipo de conexão diminui a necessidade de interação social em tempo real e vem 

ganhando muitos adeptos nos dias de hoje, que preferem mediar seus problemas e fazer contatos 

quando necessitam, seja com empresas ou marcas, através de mensagens nas redes sociais ou 

em atendimento mediado por robôs.  

 

A tecnologia é sedutora quando o que ela oferece encontra as vulnerabilidades 

humanas. E quando acontece, estamos muito vulneráveis. Estamos sozinhos, 

mas com medo de intimidade. As conexões digitais e o robô sociável podem 

oferecer a ilusão de companheirismo sem as exigências de uma amizade. 

Nossa vida em rede nos permite esconder uns dos outros, mesmo quando 

estamos amarrados uns aos outros. Nós preferimos digitar do que conversar 

(TURKLE, 2011, p. 1)20. 

 

O que pouca gente percebe é que cada vez mais ficamos reféns da hiperconexão, 

transferindo comportamentos corriqueiros do nosso dia a dia para a Internet, em uma 

interminável sobrecarga de informação e comunicação que nos isola do mundo real. E como 

diz Amparo Lasén (2017, on-line), socióloga da Universidade Complutense de Madri, 

“sofremos os inconvenientes da hiperconexão, mas nos mantemos conectados”21.  

 

 

Ansiedade de informação, termo cunhado por Saul Wurman [...] usualmente 

é descrito como uma condição de stress causada pela inabilidade em acessar, 

entender ou fazer uso de informação necessária. A causa disso pode ser tanto 

sobrecarga de informação como informação insuficiente; pode também ser 

                                                 
20 No original: “Technology is seductive when what it offers meets our human vulnerabilities. And as it turns out, 

we are very vulnerable indeed. We are lonely but fearful of intimacy. Digital connections and the sociable robot 

may offer the illusion of companionship without the demands of friendship. Our networked life allows us to hide 

from each other, even as we are tethered to each other. We’d rather text than talk” (TURKLE, 2011, p. 1). 

21 Entrevista concedida ao jornalista Joseba Elola, no jornal El País. A fonte completa se encontra no final deste 

trabalho.  
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devido à informação pobremente organizada ou apresentada, ou a uma 

variedade de outras causas, incluindo uma incompreensão do ambiente 

informacional em que se está trabalhando (BAWDEN; ROBINSON, 2008, p. 

6). 

2.3 Geração Z  

 

A Geração Z é formada por jovens nascidos entre os anos de 1995 e 2010. A questão do 

ano de início dessa geração ainda fomenta algumas discussões entre os estudiosos (o início de 

1995 em diante faz mais sentido, pois esse é o ano em que a Internet comercial se espalhou pelo 

mundo), já o ano de 2010 marca o nascimento de outra geração – Alpha22. Essa geração surge 

a partir da expansão da Internet e da adoção em massa da rede pelos usuários. Eles não 

conheceram o mundo sem a Internet, são ávidos usuários de smartphones, frequentadores 

assíduos de redes sociais, e querem tudo para este exato momento, pois lidam de maneira 

diferente com o tempo. Seu mundo é tecnológico e virtual (CIRIACO, 2009, on-line). A 

quantidade de informação que chega até esses jovens é enorme, uma vez que tudo é noticiado 

em tempo real, e de maneira muito constante, esse volume torna-se obsoleto ou desinteressante 

naturalmente. A falta de expressividade na comunicação verbal seria uma das características 

mais marcantes desse grupo, segundo Douglas Ciriaco (2009), eles valorizam a comunicação e 

o diálogo constante desde que seja a distância e mediada por aparelhos.   

 

Rápidos e ágeis com os computadores, eles têm dificuldades com as estruturas 

escolares tradicionais e, muitas vezes, com os relacionamentos interpessoais, 

uma vez que a comunicação verbal é dificultada pelas tecnologias presentes a 

todo o momento (SANTOS NETO; FRANCO, 2011, p. 14). 

 

O “Z” da Geração Z também é alvo de muitas discussões sobre sua origem. Muitos 

autores defendem a ideia de que tenha surgido do ato de “z”apear, termo que é utilizado para 

designar a prática de mudar constantemente o canal de TV, caracterizando o que a geração tem 

em comum, a prática de fazer várias coisas ao mesmo tempo (CERETTA; FROEMMING, 

2011).  

Essa terminologia não parece a mais adequada, pois estamos falando de jovens que 

nasceram na era digital e não na era analógica, portanto, a fase do controle remoto e da televisão 

tradicional já teria ficado no passado. Após muitas pesquisas e análises, nos pareceu mais 

plausível a origem da terminologia da geração X, que por sequência alfabética nos traz as 

                                                 
22 Depois da Z vem a geração Alpha: <https://archive.tedx.amsterdam/2016/10/z-comesgeneration-alpha/>. 
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gerações Y e Z. Marty Smith do site Willamette Week (SMITH, 2018, on-line) cita o autor 

canadense Douglas Coupland como o responsável pela terminologia da geração X. Em 1991, 

Coupland lançou o livro Geração X: contos para uma cultura acelerada. O livro era um 

romance e recebeu o nome da banda punk original do cantor Billy Idol que, por sua vez, recebeu 

o nome de um livro sobre cultura juvenil publicado em 1965. O livro do canadense explorava 

uma geração que desafiava os rótulos, mas acabou ficando marcado com o rótulo da geração X 

e originou as duas outras gerações em sequência. No ano de 2007, em um artigo publicado na 

revista Brand Strategy, pelo profissional de branding Crispin Reed, o autor questiona qual seria 

a próxima geração que surgiria após a geração Y e especula se seria chamada mesmo de 

Geração Z, afirmando: “É difícil dizer qual será o próximo? Será que vamos encontrar a 

Geração Z? Este grupo apocalíptico pode sinalizar um novo conjunto de jovens que levam a 

fragmentação da mídia e multitarefas para outro nível” (REED, 2007, p. 38).  

Vale destacar que a capacidade de interagir com diversos aparelhos eletrônicos 

simultaneamente surge porque, a rigor, esses jovens já nasceram na era digital e foram 

moldados por ela. Eles se apropriaram como ninguém da web e de todo o aparato tecnológico 

que surgiu na década de 90, quais sejam: a mobilidade no acesso da Internet por meio de 

aparelhos celulares, o enorme compartilhamento de arquivos e a fácil adaptação aos novos 

gadgets. Como Tapscott diz: “Eles são multitarefeiros, realizam várias atividades ao mesmo 

tempo” (apud DÁVILA, 2009, on-line).  

 

Estes garotos são diferentes. Eles estudam, trabalham, escrevem e interagem 

um com o outro de maneiras diferentes das suas quando você era da idade 

deles. Eles leem blogs em vez de jornais. Com frequência se conhecem online 

antes de se conhecerem pessoalmente. Provavelmente nem sabem como é um 

cartão de biblioteca, que dirá terem um; e, se o tiverem, provavelmente nunca 

o usaram. Eles obtêm suas músicas online – com frequência de graça, 

ilegalmente – em vez de comprá-las em lojas de discos [...] Os principais 

aspectos de suas vidas – interações sociais, amizades, atividades cívicas – são 

mediados pelas tecnologias digitais. E não conhecem nenhum modo de vida 

diferente (PALFREY; GASSER, 2011, p. 12). 

 

Essa geração também é conhecida pelo nome de nativos digitais, termo criado por Marc 

Prensky (2001) e citado por Marina Fagundes (2011), pelo fato de parecerem nascer sabendo a 

linguagem digital e tamanha a facilidade com que adotaram a tecnologia, como explica Don 

Tapscott: “Os jovens de hoje são a primeira geração a amadurecer na era digital. Essas crianças 

foram banhadas em bits. Diferentemente de seus pais, elas não temem as novas tecnologias, 

pois não são tecnologias para eles, mas realidade” (apud DÁVILA, 2009, on-line). 
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A Geração Z não conheceu o mundo sem Internet e isso fez toda a diferença no seu 

comportamento, como corrobora Bauman (2001, p. 169), em texto já citado, “os homens se 

parecem mais com seus tempos que com seus pais”. A educação desses jovens teve o impacto 

direto da tecnologia. Os equipamentos mobiles, mídias sociais, a Internet móvel, além de redes 

sem fio espalhadas e cada vez mais comuns moldaram o perfil desse jovem que se utiliza dos 

equipamentos para interagir com pessoas de suas redes privadas e mais próximas. Eles já 

nasceram mídia, pois além de consumidores são produtores de conteúdo em grande escala na 

Internet, os chamados “YouTubers” seriam um exemplo disso.  

 

Tabela 1 – As gerações e os períodos 

AS GERAÇÕES OS PERÍODOS 

GERAÇÃO SILENCIOSA23 1925 - 1945 

BABY BOOMERS24 1946 - 1964 

GERAÇÃO X25 1965 - 1980 

GERAÇÃO Y26 1981 - 1994 

GERAÇÃO Z 27 1995 - 2009 

GERAÇÃO ALPHA28 2010 – EM DIANTE 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para Bauman, essa geração pode ser considerada um tanto “imprevisível’’, pois como 

afirma em Modernidade líquida (2001, p. 169), quem convive com jovens dessa faixa etária 

percebe que eles possuem uma mentalidade de “curto prazo” que substituiu a de “longo prazo”. 

Anthony Turner (2015) caracteriza a Geração Z por ter um “vínculo digital com a Internet” e 

argumenta que isso pode ajudar os jovens a escapar de lutas emocionais e mentais que 

enfrentam off-line. Pais (2001, p. 73) caracteriza essa geração como “ioiô”, uma interessante 

metáfora que traduz bem a ideia da vida inconstante dessa geração. Para Mannheim (1982, p. 

67), estudar a geração “[...] é um dos guias indispensáveis à compreensão da estrutura dos 

movimentos sociais e intelectuais”.   

                                                 

23 Referência Silenciosa: <https://edition.cnn.com/2013/11/06/us/baby-boomer-generation-fast-

facts/index.html>. 
24 Referência Baby Boomers: <https://forbes.uol.com.br/fotos/2015/09/10-dicas-para-lidar-com-diferenca-de-

geracoes-no-trabalho/>. 
25 Referência X: <http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1731528,00.html>. 
26 Referência Y: <https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2016/11/1833552-conheca-a-geracao-y-os-

profissionais-que-nasceram-entre-1980-e-1995.shtml>. 
27 Referência Z: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/20/politica/1424439314_489517.html>. 
28 Referência Alpha: <http://gente.globosat.com.br/prazer-somos-a-geracao-alpha/>. 

https://forbes.uol.com.br/fotos/2015/09/10-dicas-para-lidar-com-diferenca-de-geracoes-no-trabalho/
https://forbes.uol.com.br/fotos/2015/09/10-dicas-para-lidar-com-diferenca-de-geracoes-no-trabalho/
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[...] uma geração não é formada apenas por pessoas de mesma idade ou 

nascidas numa mesma época, e sim também por pessoas que foram modeladas 

numa época dada, por um mesmo tipo de influência educativa, política ou 

cultural ou que vivenciaram e foram impressionadas pelos mesmos eventos, 

desenvolveram sobre a base de uma experiência comum ou semelhante os 

elementos de uma consciência de se ter vínculos em comum, o que pode ser 

chamado de “sentimento de geração” ou ainda de consciência de geração 

(FORQUIN, 2003, p. 3). 

 

Decifrar essa geração, portanto, é uma tarefa árdua para os estudiosos.  Em entrevista à 

revista Época (SOPRANA, 2016), Corey Seemiller, PhD em educação superior na 

Universidade do Arizona e autora do livro Generation Z goes to college, esclarece que essa 

geração tem a capacidade de assistir a um vídeo enquanto envia mensagens aos amigos, 

enquanto redige um trabalho e enquanto compra on-line. Por isso, pode parecer que a Geração 

Z seja boa em multitarefas. No entanto, só porque esses jovens são multitarefas não significa 

que sejam bons nisso. Eles possivelmente não estão focados e atentos a nenhuma das atividades. 

Além disso, com a vasta quantidade de informação a que estão expostos podem se perder. 

Encontram uma informação útil, depois clicam em outro link com outra informação útil, depois 

descobrem outra página com mais informação e clicam repetidamente. Isso pode levar a uma 

falta de fluxo de pensamento e tornar a concentração mais difícil.  
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Figura 12 - Geração Z e seus inseparáveis smartphones 

 
Fonte: Medium.com (2016)29 

 

Muitas vezes rotulados de viciados em telas e com déficit de atenção, não é das tarefas 

mais fáceis classificá-los. Até poucos anos atrás, os estudiosos acreditavam que esses jovens 

tinham a menor capacidade de concentração quando comparados com todas as outras gerações 

até agora, mas Jeremy Finch explica que, na verdade, eles são incrivelmente aptos a filtrar 

rapidamente o conteúdo que eles não têm interesse de ver para dedicarem mais tempo ao 

conteúdo que consideram relevante – o autor do artigo “What is Generation Z” (WHAT IS..., 

2015) chama isso de “filtro dos oitos segundos”. Para ele, esses jovens cresceram em um mundo 

onde suas opções são ilimitadas, mas seu tempo não é. Como tal, a Geração Z se adaptou para 

classificar rapidamente e avaliar enormes quantidades de informações. O autor destaca ainda 

que esse grupo já representa um quarto da população dos EUA e, no ano de 2020, representará 

40% de todos os consumidores. Portanto, entendê-los será fundamental para decifrarmos os 

                                                 
29Disponível em: <https://medium.com/@ConsensusLive/the-next-generation-and-mobility-five-reasons-for-the-

transportation-industry-to-get-ready-now-e8f4e0886b70>. Acesso em: 12 out. 2018. A data entre parênteses se 

refere à postagem da figura. 
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rumos dos negócios, sociedade, economia e os caminhos que serão percorridos daqui em diante 

por essa geração que será a mais relevante e numerosa.  

Nos últimos anos, essa foi uma geração muito criticada por acadêmicos, jornalistas e 

estudiosos, que tinham uma visão cética dos valores desses jovens e preocupação com o que 

eles representariam em um futuro próximo. Don Tapscott na obra, A hora da geração digital 

(2010), cita alguns exemplos dessa contundente agressividade em relação à Geração Z. O autor 

cita Mark Bauerlein que escreveu o livro The dumbest generation: How the digital age stupefies 

young americans and jeopardizes our future (A geração mais burra: como a era digital 

estupidifica os jovens americanos e põe em risco nosso futuro) e que deixa explícito que a 

Geração Internet é o “retrato de uma ignorância vigorosa e indiscriminada”. Tapscott também 

cita o psiquiatra Edward Hallowell e seu livro, Sem tempo pra nada, em que o autor acredita 

que o uso de todos os aparelhos eletrônicos pode provocar sintomas de distúrbio de déficit de 

atenção e que o resultado disso é uma geração superficial e distraída que não tem a capacidade 

de se concentrar em nada.   

Para Don Tapscott (2010), esse radicalismo contra a geração Internet não é correto. Ele 

explica que os pais da geração em tela, os chamados baby boomers (nascidos entre 1946-1964), 

se utilizavam de uma média de 22,4 horas semanalmente assistindo televisão, que era a mídia 

do momento. Segundo o autor, estes espectadores eram passivos, pois aceitavam o que lhes era 

oferecido e, inclusive, na hora do intervalo, provavelmente, assistiam aos anúncios. Já a 

Geração Z, pela forma como se utiliza da Internet (Figura 12), nesta substituição de telas, é 

preciso procurar informações, ao invés de simplesmente observá-las: “Isso as obriga a 

desenvolver o raciocínio e habilidades investigativas. E mais – a geração precisa se tornar 

crítica” (TAPSCOTT, 2010, p. 33). A utilização de uma mídia difusora unidirecional como a 

televisão para uma mídia interativa como a Internet surtiu um efeito profundo nessa geração, 

segundo Tapscott.  

A maioria das críticas se baseiam em desconfiança e medo, geralmente por 

parte de pessoas mais velhas. Esses temores talvez sejam compreensíveis. A 

nova rede, nas mãos de uma nova Geração Internet tecnologicamente 

preparada e com uma mentalidade comunitária, tem o poder de abalar a 

sociedade e derrubar autoridades em várias áreas. Quando a informação flui 

livremente e as pessoas têm as ferramentas para compartilhá-la de maneira 

eficaz e usá-la para se organizar, a vida como nós a conhecemos se torna 

diferente (TAPSCOTT, 2010, p. 17). 

 

Uma pesquisa do Google e do Instituto Ipsos (Figura 13), sobre a Geração Z, chamada 

New insights into the mobile-first mindset of tens (2016), nos traz alguns dados importantes 

sobre os equipamentos mais usados pelos jovens e adolescentes pertencentes a esse grupo, que 
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vem gradativamente substituindo importantes mídias como a televisão por outras mais 

modernas, conforme mostra o gráfico 1 abaixo. Outro dado que merece nossa atenção é que os 

jovens ouvidos pela pesquisa declararam que tiveram o seu primeiro smartphone por volta de 

12 anos de idade. É a conexão na ponta dos dedos. 

Gráfico 1 - Aparelhos mais usados entre jovens de 13 e 17 anos de idade 

 
Fonte: Storage.googleapis.com (2016)30 

 

O excesso de estímulo também acarreta mudanças neurológicas nestes jovens e crianças 

da era digital. O professor de psicologia Olivier Houdé da CNRS-Sorbonne (EXAME, 2015, 

on-line), quando questionado se o cérebro das crianças da era digital era diferente, explicou que 

o cérebro é o mesmo, mas os circuitos mudam. Diante do excesso de tela, complementa que os 

nativos digitais têm uma espécie de trem de alta velocidade cerebral que vai do olho ao polegar, 

utilizando sobretudo uma zona do cérebro, o córtex pré-frontal, para melhorar essa rapidez de 

decisão e de adaptação multitarefa, ligadas às emoções. Esse novo comportamento acontece, 

mas em detrimento de outra função dessa zona, mais lenta, de distanciamento, de síntese pessoal 

e de resistência cognitiva. Portanto, eles ganharam aptidões cerebrais no que se refere à 

velocidade dos automatismos, mas tiveram redução nas suas aptidões no que se refere ao 

raciocínio e ao autocontrole. Isso causa um excesso de respostas impulsivas, que precisam ser 

trabalhadas na formação do indivíduo para que sejam evitadas.  

                                                 
30 Disponível em: <https://storage.googleapis.com/think/docs/GenZ_Insights_All_teens.pdf>. Acesso em: 9 out. 

2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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Para Pierre Lévy (2001), a mudança de percepção do mundo, apoiada na 

hipertextualidade, está reconfigurando a estrutura cerebral. O autor entende que a memória 

perderá alguns de seus mais importantes papéis e crê na possibilidade de uma consciência 

planetária emergente. Tapscott também corrobora com o pensamento de Lévy: 

 

O fato de ter crescido em um ambiente digital causou um impacto profundo 

no seu modo de pensar, a ponto de mudar a maneira como o seu cérebro está 

programado. E, embora apresente desafios significativos para os jovens ⎯ 

como lidar com uma quantidade vasta de informações ou garantir o equilíbrio 

entre o mundo digital e o mundo físico ⎯, essa imersão digital em geral não 

os prejudicou. Foi algo positivo (TAPSCOTT, 2010, p. 20). 

 

 A quantidade de estímulos recebidos, a necessidade de respostas rápidas e a 

autocobrança para executarem multitarefas de maneira simultânea também definem alguns 

traços comportamentais dos nativos digitais. A ansiedade e seus reflexos, que serão abordados 

no terceiro capítulo do trabalho, é um dos fortes impactos, e o outro traço marcante é o 

pessimismo e a falta de confiança com o futuro, apesar de admirar a tecnologia e com ela se 

envolver. Segundo o ICD – Índice de confiança digital de 2018, pesquisa brasileira que 

entrevistou mais de 1150 pessoas e analisou a perspectiva do brasileiro em relação à tecnologia 

ao longo do tempo frente a diversas variáveis externas (Gráfico 2), como mudanças sociais, 

econômicas, entre outras, nos trouxe um resultado bem interessante sobre a Geração Z. De todas 

as gerações pesquisadas, os nativos digitais com idade entre 13 e 17 anos são os que menos 

possuem confiança no cenário digital (Gráfico 3). 

Gráfico 2 - Índice de Confiança Digital por idade – ICD

 
Fonte: Indicedeconfiancadigital.com.br (2018)31 

                                                 
31  Disponível em: <http://indicedeconfiancadigital.com.br/#sobre>. Acesso em: 10 out. 2018. A data entre 

parênteses se refere à postagem da figura. 
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Gráfico 3 - Índice de Confiança Digital média idade – ICD 

 
Fonte: Indicedeconfiancadigital.com.br (2018)32 

 

Em uma época em que o individualismo ganha destaque, Lipovetsky (2014), em seus 

estudos sobre hipermodernidade, esclarece que podemos encontrar esse traço de maneira bem 

intensa nos jovens dessa geração. A individualização fica cada vez mais intensa e perceptível. 

Sherry Turkle, psicóloga e pesquisadora de tecnologia, como já indicamos, cunhou o termo 

“sozinhos juntos” e afirma que aprendeu durante os seus mais de 15 anos de pesquisas (O 

ESTADO DE S. PAULO, 2012, on-line) que os aparelhos que carregamos são tão poderosos a 

ponto de mudarem não apenas o que fazemos, mas quem somos. Turkle (2012) afirma que 

munidos da tecnologia podemos estar em contato com qualquer um, em qualquer lugar, 

conectados aos ambientes que desejarmos. É a personalização de nossas vidas. E, com isso, nos 

acostumamos a estar em uma tribo de uma pessoa só, leais ao nosso próprio partido, e isso se 

aplica muito bem aos nativos digitais. 

 

 2.4 Os comportamentos de uma geração 

Don Tapscott, no capítulo 3 da obra A hora da geração digital (2010), apresenta 8 tipos 

de comportamento que em sua percepção diferenciam a Geração Z das outras gerações. O autor 

                                                 
32  Disponível em: <http://indicedeconfiancadigital.com.br/#sobre>. Acesso em: 10 out. 2018. A data entre 

parênteses se refere à postagem da figura. 
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realizou uma pesquisa através de sua empresa nGenera, entre os anos de 2006 e 2008 que custou 

US$ 4 milhões de dólares, financiado por empresas privadas que queriam entender mais sobre 

esse público. A pesquisa denominada The net generation: a strategic investigation deu origem 

ao livro referido e nos trouxe os comportamentos que vamos trabalhar individualmente na 

sequência.  

2.4.1 Liberdade  

 

Esse é o comportamento mais importante para entender o perfil desse grupo. Por terem 

nascido na era digital e terem a Internet como principal janela para o mundo, os nativos digitais 

se utilizaram dessa ferramenta para explorar, buscar, escolher, comparar, se aprofundar, se 

comunicar, inovar, se expor etc. O poder de liberdade que a Internet lhes concedeu foi muito 

importante para moldar o comportamento desses jovens.  

Poder experimentar, avançar e voltar atrás é um balizador de comportamento para essa 

geração: “Os jovens insistem na liberdade de escolha” (TAPSCOTT, 2010, p. 95). A liberdade 

tão pretendida impacta diretamente na escolha do emprego e na sua permanência no mesmo. 

Eles valorizam as oportunidades com horário-flexível e remuneração baseada nos seus 

desempenhos. As mudanças constantes de emprego e o desânimo em permanecer em um 

compromisso com o emprego também marcam essa geração. Em entrevista ao site do jornal O 

Globo (RIBAS, 2017, on-line), Cristina Telles, gerente de RH da UniCarioca, explica que a 

Geração Z é ligada socialmente por meio dos equipamentos eletrônicos e tem pressa para 

resolver tudo, o que acaba levando inovação às empresas e também buscando melhores desafios 

na carreira: “Eles prezam por um ambiente dinâmico para trabalhar, com crescimento 

profissional acelerado e liberdade para falar de igual para igual entre todos de uma equipe, e 

preferem jornadas flexíveis” – completa a profissional. 

A educação sofre um forte impacto da liberdade que esses jovens buscam. Já não se 

enquadram e nem se interessam mais pela escola tradicional. A todo tempo, se aprofundam em 

assuntos que lhes interessam, fazendo pesquisas na Internet e socializando com outros amigos. 

Já os assuntos que são da matriz curricular e que não despertam o mesmo interesse se tornam 

automaticamente descartáveis, assim como os professores que possuem uma didática mais 

tradicional. 

 

A busca da liberdade também está transformando a educação. Na ponta dos 

dedos, eles têm acesso a boa parte do conhecimento do mundo. Para eles, o 

aprendizado deve acontecer onde e quando quiserem. Portanto, ir a uma aula 
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expositiva de um professor medíocre em um lugar e horários específicos, em 

uma sala na qual eles são receptores passivos, parece estranhamente 

antiquado, ou até totalmente inapropriado (TAPSCOTT, 2010, p. 95). 

 

 

Com a política também se aplica o mesmo raciocínio, empregando a quebra de 

paradigma, que é de fugir de modelos tradicionais, questionar mais e participar de maneira 

ativa. Tapscott (2010) cita o caso bem-sucedido do político Barack Obama e sua emblemática 

frase “Yes, we can”, que levou muitos jovens a admirá-lo e respeitá-lo, por acreditar que 

poderiam fazer tudo que o quisessem. 

2.4.2 Customização 

 

Essa geração cresceu com celulares personalizados e que podiam ser customizados, 

desde a aparência do equipamento até os aplicativos neles instalados. Desde a infância, sempre 

escolheram quais músicas iriam ouvir, qual o tipo de música, banda e artistas eram ideais para 

baixar em arquivos Mp3 e depois ouvir em seu tocador favorito. Segundo Tapscott (2010, p. 

96), “cresceram conseguindo o que querem, quando querem e onde querem, e fazem com que 

as coisas se adaptem às suas necessidades e seus desejos pessoais”. O ato de modificar ou 

customizar algo reflete não só um comportamento, mas o conceito de que aqueles produtos 

tenham exatamente o perfil do seu dono. 

Kevin Kelly (2017) utiliza o termo remixar ao invés de customizar. Para o autor, o item 

derivado desse processo não constitui uma cópia, pois o original foi alterado, potencializado e 

evoluído. Kelly cita o economista do Santa Fé Institute, Brian Arthur, que afirma que toda nova 

tecnologia resulta de uma combinação de outras já existentes. As modernas tecnologias, 

portanto, nascem da customização e da remixagem de tecnologias primitivas anteriores. É um 

processo riquíssimo de desenvolvimento e rearranjo de algo já existente, para que se adapte a 

outras necessidades e usos. 

 

O critério da transformação constitui um teste incrivelmente eficaz, uma vez 

que “transformar” é o mesmo que tornar. O termo “transformação” implica 

que as criações que fazemos hoje se tornarão (e foram feitas para se tornar) 

alguma outra coisa amanhã. Nada pode permanecer intocado, inalterado. Com 

isso, quero dizer que cada criação imbuída de algum valor acabará 

inevitavelmente transformada – em alguma versão – em algo diferente 

(KELLY, 2017, p. 225). 
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O emprego também é um dos quesitos que esses jovens vão querer customizar. Nas 

pesquisas realizadas por Tapscot, mais da metade dos jovens entrevistados gostava de trabalhar 

fora do local de trabalho. Eles se interessam por empregadores que oferecem a possibilidade de 

se discutir qualquer assunto com a alta direção da empresa, preferem trabalhar por metas, 

gostam de ambientes descontraídos e atuam de maneira muito adaptável no sistema home office, 

pois não veem necessidade de estar todos os dias no escritório. É um desafio para as empresas 

se adaptarem para receber esse novo público. Algumas empresas da era tecnológica têm mais 

facilidade em recebê-los e criam ambientes menos formais e com menos hierarquias, casos de 

Google, Facebook e Intel. 

 

Eles disseram que gostavam de mudar de ambiente e que sua capacidade de 

trabalhar fora do escritório mostrava que o empregador podia confiar em sua 

capacidade de executar o trabalho. Eles podem até mesmo querer customizar 

as descrições dos cargos, embora ainda gostem de uma certa estrutura e ainda 

queiram saber o que é esperado deles. Idealmente, as empresas substituirão as 

descrições dos cargos por metas de trabalho e fornecerão a Geração Internet 

as ferramentas, a autonomia e a orientação para a execução do serviço. Porém, 

talvez eles não façam isso no primeiro dia (TAPSCOTT, 2010, p. 98). 

 

 

2.4.3 Escrutínio: exame minucioso 

 

Os integrantes dessa geração são nativos do ambiente da Internet. Por terem nascido 

nesse ambiente conhecem os seus atalhos, possibilidades e armadilhas. Sempre muito expostos 

a um grande número de informações dentro da rede, também tiveram contato desde sempre com 

spam, sites maliciosos, golpes cibernéticos, fake news, embustes e todo tipo de malícia que 

podemos encontrar dentro dela.  

Don Tapscott (2010) acredita que essa juventude tem total capacidade de distinguir entre 

realidade e ficção, quando exposta a algum tipo de situação ddessas, além de serem céticos 

quando estão on-line. Segundo o autor, um lema interessante para esses jovens que aceitam 

poucas afirmações logo de cara seria: “Confie, mas verifique” (TAPSCOTT, 2010, p. 99). 

Segundo uma pesquisa mundial com jovens dessa geração, da agência McCANN (THE 

TRUTH..., 2016), do ano de 2016, os resultados indicam que honestidade e sinceridade são 

mais importantes do que nunca para essa geração. Em um mundo onde nem tudo é como parece 

(e eles já aprenderam isso), os jovens dizem que honestidade, sinceridade e lealdade são os 

valores que eles buscam dos amigos, e isso se aplica também ao mundo dos negócios. 
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As empresas ou os órgãos governamentais que queiram atingir esse público precisam 

ter consciência de que a franqueza é a melhor estratégia. Como são exímios especialistas das 

redes, eles conseguem buscar informações sobre qualquer tipo de serviço ou produto em 

instantes. Possuem também capacidade de filtrar e descartar rapidamente os materiais em 

excesso, para se chegar a um resultado de pesquisa satisfatório. Se houver nas redes quaisquer 

deslizes, eles vão encontrar. Segundo as pesquisas realizadas pela empresa de Tapscott, dois 

terços dos integrantes dessa geração disseram que ao irem às compras eles se respaldam e 

buscam informações sobre os produtos de seu interesse antes de comprá-los. 

 

Deve-se fornecer à Geração Internet informações amplas e facilmente 

acessíveis sobre os produtos. Quanto mais analisam um produto, melhor a 

sensação que têm em relação a suas compras, especialmente as que requerem 

um grande investimento financeiro ou emocional (TAPSCOTT, 2010, p. 100). 

 

Com relação à escolha de oportunidades de trabalho, eles também são bem seletivos e 

procuram todo tipo de informação sobre a empresa e também sobre os funcionários que nela 

trabalham, antes de aceitar uma oferta de emprego. Cada vez mais as empresas precisam ser 

claras quanto aos seus objetivos, produtos, preços e valores, sob pena de sofrerem grande 

rejeição desse grupo. 

E como alerta para esse grupo, o escrutínio pode se dar também de maneira inversa. 

Muitos empregadores e até os órgãos governamentais se utilizam de informações e da 

exposição, de certa forma até exagerada, que essa geração faz em redes sociais para selecioná-

los. A falta de filtro pode vir a prejudicá-los seriamente no futuro, pois uma vez postados 

comentários e fotos em sites como Facebook, dificilmente se apaga dos motores de busca da 

Internet e de seus bancos de dados. Muitos desses jovens não conseguiram separar a sua vida 

pessoal e privada dos holofotes que as redes sociais oferecem e não perceberam os riscos que a 

autoexposição exagerada causa aos que buscam uma oportunidade.  

 

2.4.4 Integridade 

 

Essa geração ficou marcada até pouco tempo atrás com o estereótipo de que não dá a 

mínima para nada. Para Don Tapscott (2010), este estereótipo não encontra respaldo nos fatos. 
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Ele entende que os nativos digitais se importam, sim, com a integridade (intimamente ligada ao 

fato de ser honesto), são respeitosos, transparentes e fiéis ao que foi compromissado.  

 

A Geração Z cresceu vendo notícias negativas sobre o ambiente de trabalho 

das grandes corporações. Por isso, eles se preocuparão tanto com a integridade 

de uma marca e evitarão aquelas que não compartilham dos mesmos valores. 

Eles querem trabalhar para empresas que são justas, imparciais e que 

valorizam a diversidade. Os jovens da Geração Z querem se sentir seguros e 

respeitados no trabalho, assim como ver pessoas como eles em cargos de 

liderança (WGSN, 2018, on-line). 

 
A integridade acaba sendo uma marca desses jovens, pois eles foram expostos a uma 

enorme quantidade de informações, sejam elas científicas, médicas ou de outros campos. Para 

Tapscott (2010, p. 104), “não é de surpreender que os integrantes da Geração Internet 

demonstrem tamanha tolerância, e até mesmo sabedoria, em comparação com as gerações 

anteriores”. Com esse comportamento, eles exigem uma reciprocidade das outras pessoas e das 

empresas com as quais se relacionam. Eles provavelmente não consumiriam produtos de uma 

organização que tenha uma clara postura desonesta. Esperam também um relacionamento em 

que as empresas tenham consideração por seus clientes, funcionários e a própria comunidade 

onde estão estabelecidos.  

Na pesquisa The net generation: a strategic investigation realizada pela empresa de 

Tapscott (2010, p. 105), 77% dos entrevistados concordaram com a seguinte afirmação: “Se 

uma empresa faz promessas falsas em sua publicidade, direi aos meus amigos para não comprar 

seus produtos”. Esse resultado deixa bem claro que qualquer comportamento por parte de quem 

faz negócios com essa geração precisa ser limpo, pois do contrário estará arrumando um 

inimigo severo, que tem uma poderosa arma nas mãos para contra-atacar – a Internet.   

Outro ponto interessante que merece ser destacado da pesquisa é que 71% dos 

entrevistados disseram que continuariam a fazer negócios com as empresas que, porventura, 

corrigissem um erro de forma rápida e também honesta. Portanto, eles têm a capacidade de 

perdoar, desde que as instituições sejam eficientes e ágeis nas respostas, mostrando humildade 

e sinais de arrependimento. Todos esses comportamentos, transformações e exigências quanto 

à integridade e responsabilidade do outro, também estão sendo sentidos por pesquisadores na 

maneira como se comportam esses jovens. Não se trata de um discurso, mas da adoção de 

maneiras de tratar, inclusive com sua integridade e saúde (Tabela 2), se comparados com jovens 

de outras décadas. 
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Tabela 2 - Comportamento de risco dos jovens 

 
Fonte: Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (2010)33 

 

Um comportamento questionado por algumas indústrias seria de que esses jovens tão 

exigentes nos relacionamentos se utilizariam de comportamentos não tão honestos quando 

lidam com a indústria da música, games e softwares, como exemplo. A maioria deles já baixou 

algum arquivo de música em MP3, jogos e programas, sem pagar por isso. Na pesquisa da 

nGenera, 77% dos jovens declararam ter procedido dessa maneira, não consideram roubo e nem 

se arrependem. Segundo alguns entrevistados, a ideia de possuir música já não os satisfaz. E 

para outro grupo as gravadoras deveriam até agradecer, pois estão fazendo um favor para as 

bandas pequenas. Ao mesmo tempo em que possuem esse comportamento, também não se 

furtam de assinar serviços de streaming de filmes e séries como – Netflix e de música – Spotify. 

 

2.4.5 Colaboração 

 

Essa geração pode ser considerada a geração do relacionamento. De maneira muito 

natural, a colaboração se enraizou em suas vidas, se consolidou e foi mediada através das redes 

de tecnologia. Eles participam de grupos de Whatsapp, comunidades em redes sociais, 

produzem vídeos e postam em redes como o Youtube, milhares de vídeos (chamados de 

tutoriais) de como resolver qualquer tipo de assunto, desde avançar em um jogo de videogame 

até trocar uma resistência de chuveiro.  

 

                                                 
33 Extraído do livro: A hora da geração digital (2010) 
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Eles colaboram on-line em grupos de bate-papo, jogam videogames com 

vários participantes, usam e-mail e compartilham arquivos para a escola, para 

o trabalho ou simplesmente para se divertir. Influenciam-se mutuamente por 

meio do que chamo de redes de influência, nas quais discutem marcas, 

empresas, produtos e serviços. Levam, para o trabalho e o mercado, uma 

cultura de colaboração e se sentem à vontade usando novas ferramentas on-

line para se comunicar. Gostam de ficar em contato com os amigos usando 

seus BlackBerrys ou celulares onde quer que estejam – na rua, na loja ou no 

trabalho. Isso lhes proporciona uma sensação de comunidade virtual durante 

todo o dia. Faz com que sintam que têm um amigo no bolso (TAPSCOTT, 

2010, p. 110). 

 

A colaboração em muitos momentos acaba se tornando organizada e quando isso 

acontece rende frutos e produtos bem elaborados e úteis para uma comunidade mundial. 

Somente a título de exemplo, posso citar os casos bem-sucedidos do software de código aberto 

que é um sistema operacional – Linux, adotado por usuários, empresas e órgãos governamentais 

do mundo todo, assim como o navegador de Internet Mozilla Firefox – o terceiro navegador 

mais usado do mundo em setembro de 2018 (Figura 13). Esses são bons exemplos de que 

quando a comunidade da Internet com habilidades específicas se une e luta em prol de uma 

causa, é possível gerar resultados surpreendentes. 

 

Figura 13 - Navegadores da Internet mais usados do mundo 

 
Fonte: Gs.statcounter.com (2018)34 

                                                 
34 Disponível em: <http://gs.statcounter.com/>. Acesso em: 21 out. 2018. A data entre parênteses se refere à 

postagem da figura. 
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Don Tapscott (2010) cita Alvin Toffler, que na década de 1970, em O choque do futuro, 

cunhou um termo que se aplica muito a essa geração – o prosumer. Este termo é uma junção 

das palavras inglesas producer (produtor) e consumer (consumidor). Eles são exímios 

produtores de conteúdo, em larga escala (não entrando em questão de qualidade ou tipo de 

conteúdo) e, ao mesmo tempo, consomem bits e mais bits de informação de todo tipo.  

Para Kevin Kelly, apesar desse tipo de comportamento ir na contramão do capitalismo 

e de não ter nada particularmente novo na colaboração em si, diz muito sobre o atual estágio 

tecnológico em que nos encontramos e sobre o comportamento dos que habitam as redes. O 

autor explica que com as novas ferramentas de colaboração on-line eles sustentam sim um estilo 

comunal de produção, alheios aos interesses capitalistas, às vezes consumindo, às vezes 

produzindo: “As pessoas são encorajadas a copiar livremente os projetos a fim de usá-los para 

desenvolver novos projetos. Em vez de dinheiro, quem cria os produtos e serviços ganha 

credibilidade, status, reputação, prazer, satisfação e experiência” (2017, p. 151). 

O modo de colaboração também impacta diretamente na educação, que sempre foi um 

processo em que o aluno ficava isolado, com foco no professor e de maneira padronizada. Hoje, 

o aluno quer ser o centro, quer colaborar, decidir quais matérias cursar, tornando-se mais 

interessado quando colabora com o conteúdo e com o andamento das aulas. O trabalho também 

sofre forte abalo por esse comportamento, como já vimos, e esses jovens se entusiasmam com 

mais facilidade para colaborar em processos e criação de produtos e serviços. As empresas que 

estão preparadas para lidar com esse novo público serão as organizações do futuro e tendem a 

colher muitos dividendos dessa nova experiência. Tapscott (2010, p. 112) explica que o 

“prosumo era uma ideia prestes a acontecer, esperando uma geração que tivesse um instinto 

natural de colaboração e coinovação”.  

 

2.4.6 Entretenimento 

 

Muitas das empresas de tecnologia e startups aptas a receber os nativos digitais, quando 

abrem suas instalações ao público, chegam a surpreender, principalmente o público de outras 

gerações. Essas empresas se esforçaram para entender como se posiciona e quais os anseios 

dessa nova geração. Os escritórios são equipados com videogames, com almofadas no chão, 

máquinas de guloseimas liberadas e salas ou baias sem dono, pois quem chegar primeiro pode 

conectar seu notebook e trabalhar. Eu tive a oportunidade de participar de um curso livre 
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chamado GUMP35, sobre Storytelling e Branded Content, para profissionais de comunicação, 

na sede do Twitter (Figuras 14 e 15) em São Paulo, no mês de julho de 2018, e constatei in loco 

muitas dessas transformações do ambiente de trabalho formal, ao qual estávamos acostumados. 

Este tipo de empregador percebeu que para atrair a Geração Z é preciso ir além, é necessário 

criar um ambiente divertido e mais descontraído. 

 

Figura 14 - Sede do Twitter em São Paulo – recepção 

 
Fonte: Exame.com (2016)36 

 

                                                 
35  Informações sobre o curso e palestrantes do dia. Disponível em: 

<https://www.tudodeshare.com.br/eventos/gump-2018/.>. Acesso em: 20 jan.2019. 
36  Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/por-dentro-do-novo-escritorio-do-twitter-em-sao-

paulo/>. Acesso em: 1 nov. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 

 

https://www.tudodeshare.com.br/eventos/gump-2018/
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Figura 15 - Sede do Twitter em São Paulo – espaço de convivência

 
Fonte: Exame.com (2016)37 

 

Tapscott lembra que um antigo paradigma estabelecia a regra de que em determinado 

momento do dia a pessoa trabalhava e, em outro momento, se divertia. Para o autor, essas duas 

atividades agora se fundiram em uma, principalmente porque esses jovens acreditam que devem 

gostar do que fazem e querem se sentir bem fora de casa.  

 

Os empregadores muitas vezes resmungam quando veem os jovens da 

Geração Internet brincando on-line no trabalho. Mas eu acho que eles 

deveriam relaxar. Qual é o problema de passar vinte minutos jogando um 

videogame on-line no trabalho? Por que isso é pior do que o que minha 

geração fazia – descer para tomar um café, fumar e reclamar, geralmente da 

gerência? A imersão da tecnologia digital ensinou essa geração a mudar muito 

depressa de uma linha de raciocínio para outra (TAPSCOTT, 2010, p. 114).

  

 

 A Internet lhes oferece uma infinidade de oportunidade de distração e entretenimento 

on-line. Apesar de essa geração ser multitarefas, isso não quer dizer que consigam focar em 

tudo ao mesmo tempo. Por isso, cada empresa deve planejar e ter políticas claras sobre esse 

tipo de comportamento, para não comprometer os resultados e o bom andamento dos serviços.  

                                                 
37  Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/por-dentro-do-novo-escritorio-do-twitter-em-sao-

paulo/>. Acesso em: 1 nov. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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O Gráfico 4 traz uma ideia de quantas atividades fazem parte da rotina desses jovens durante o 

dia e que podem lhes trazer distração: 

 

Gráfico 4 - Proporção de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos por atividades realizadas na Internet  

 
Fonte: Cetic.com (2017)38 

 

O entretenimento ganha espaço na vida desses jovens, tornando-se vital em suas 

escolhas, uma vez que é associado a quase todas as experiências que eles pretendem passar na 

vida. Seja no trabalho ou em seus momentos de relaxamento, o entretenimento é um dos 

principais balizadores de decisão dos nativos digitais, pois eles acreditam que devem gostar 

do que fazem para prosseguir em tal atividade sendo felizes. 

 

2.4.7 Velocidade 

 

                                                 
38  Disponível em: <https://cetic.br/media/analises/tic_kids_online_brasil_2017_coletiva_de_imprensa.pdf>. 

Acesso em: 26 out. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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Os nativos digitais vivem em velocidade. As respostas instantâneas moldaram toda essa 

geração. Um estudo do banco de investimento americano Goldman Sachs, chamado “What if it 

told you” (2015), informa que quase metade dos jovens dessa geração está conectada on-line 

por dez ou mais horas por dia. Com essa presença tão intensa na Internet não daria para esperar 

outro comportamento que não fosse a exigência de receber respostas de maneira imediata. Eles 

estão acostumados ao ambiente instantâneo e isso gera uma ansiedade muito forte. Tapscott 

(2010) cita exemplos que cercam a vida desses jovens, que se acostumaram com feedbacks 

imediatos do videogame e respostas em nano segundos do Google, por isso entendem que todas 

as pessoas também vão agir dessa maneira, “no universo da pressa, dizem, o vínculo humano é 

substituído pela rapidez; a qualidade de vida, pela eficiência; a fruição livre de normas e de 

cobranças, pelo frenesi” (LIPOVETSKY; CHARLES, 2004, p. 80). 

O e-mail para esse grupo já é algo ultrapassado. Ao lidar com os amigos, acham a 

ferramenta lenta e chata. Para Tapscott (2010, p. 116), “eles preferem a rapidez das mensagens 

instantâneas. São impacientes e sabem disso”. No quesito consumo, são o maior desafio das 

empresas, principalmente quando falamos de logística. Este grupo não tolera demora nas 

entregas, pois eles exigem entregas quase que imediatas. No trabalho, eles também têm 

necessidade de receber feedbacks constantes, para entenderem se estão evoluindo e se estão no 

caminho certo, assim como gostariam que suas carreiras progredissem com a frequência, 

velocidade e ritmo de suas vidas, de acordo com Tapscott (2010). 

 

A pressão de viver em um ambiente instantâneo pode deixar alguns jovens da 

Geração Internet aflitos. Eles sabem que os outros esperam uma resposta 

imediata e muitos experimentam sentimentos de saturação, loucura e de nunca 

ter um momento de paz. Alguns gostariam de poder se desconectar desligando 

o celular e computador, mas relutam em fazer isso porque temem perder uma 

mensagem importante e não quererem se sentir excluídos do seu ambiente 

social (TAPSCOTT, 2010, p. 116). 

 

2.4.8 Inovação 

 

O livro Transformação digital (2017) traz uma definição interessante sobre inovação, 

explicando que este é o processo pelo qual as novas ideias são desenvolvidas, testadas e 

lançadas no mercado. Durante toda a sua existência, a inovação sempre foi gerenciada com foco 

no produto acabado. Para o autor da obra, David Rogers (2017, p. 23), a intuição guiava as 

empresas antes da era digital: “Como os testes de mercado eram difíceis e custosos, a maioria 
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das decisões sobre inovações se baseava no tirocínio e na intuição dos gestores. Como o custo 

do fracasso era alto, evitar o fracasso era fundamental”.  

 

Tabela 3 – Mudança nos pressupostos estratégicos de Inovação, da era analógica para a digital 

INOVAÇÃO 

De  Para 

As decisões são tomadas com 

base na intuição e na autoridade 

As decisões são tomadas com 

base em testes e validações 

O teste de ideias é caro, lento e 

difícil 

O teste de ideias é barato, rápido 

e fácil 

Os experimentos são raros e 

conduzidos por especialistas 

Os experimentos são contínuos 

e conduzidos por todos 

O desafio da inovação é 

encontrar a solução certa 

O desafio da inovação é 

resolver o problema certo 

O fracasso é evitado a todo 

custo 

Os fracassos são fontes 

precursoras e baratas de 

aprendizado 

O foco se concentra no produto 

“acabado” 

O foco se concentra em 

produtos de viabilidade mínima 

e em interações pós-lançamento 

Otimize o modelo de negócios 

por tanto tempo quanto possível 

Evolua antes de ser necessário, 

para manter-se à frente da 

disrupção 

Julgue a mudança pela 

intensidade do impacto sobre o 

negócio vigente 

Julgue a mudança pela maneira 

como criar oportunidade para o 

próximo negócio 

O sucesso no mercado dá lugar 

à complacência 

“Só os paranoicos sobrevivem” 

Fonte: Adaptado do livro Transformação digital (2017, p. 25) 

 

O ato de inovar, para essa geração, é encarado de maneira cultural. A abundância de 

tecnologia e de impactos da inovação criou uma cultura de invenção. A inovação é algo que 

acontece em tempo real na vida desses jovens. Eles querem deixar de ser coadjuvantes das 

empresas e pretendem ser parte do processo de construção de um produto ou serviço. Com uma 

nova era de startups que se unem às tecnologias digitais, é possível focar no aprendizado 

contínuo recebendo feedbacks constantes do mercado, antes e até depois dos lançamentos e 

também a experimentação rápida. Nós estamos, portanto, diante de uma revolução na maneira 

de encarar o consumidor e o mercado, sendo que esse comportamento se deve muito aos anseios 

dos nativos digitais. 

 

Essa nova abordagem à inovação se concentra em experimentos cuidadosos e 

em protótipos de viabilidade mínima, que maximizam o aprendizado ao 

mesmo tempo que minimizam os custos. As premissas são testadas sucessivas 

vezes e as decisões sobre o projeto são tomadas com base em validação pelos 

clientes reais. Dessa maneira, os produtos são desenvolvidos através de 

repetições sucessivas, mediante um processo que economiza tempo, reduz o 

custo do fracasso e melhora o aprendizado organizacional (ROGERS, 2017, 

p. 23). 
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Uma matéria no site do jornal espanhol El País (VERDÚ, 2015, on-line) aponta dois 

exemplos de como funciona esse novo comportamento dos jovens. Muitas marcas ficaram 

inicialmente desnorteadas, por terem que agir dessa maneira, abrindo suas estruturas a sugestões 

externas (de consumidores), quebrando um paradigma que nunca houve na indústria. Entre as 

primeiras marcas que detectaram essa tendência, a matéria cita a rede de cafeterias Starbucks 

(que criou em colaboração receitas personalizadas) e também a Nike (que permitiu aos clientes 

desenharem os tênis). Essa estratégia vai além da customização específica de um detalhe, mas 

os consumidores participam ativamente da criação, o que gera muito mais empatia e ligação 

entre as partes. 

 

Para os publicitários, não há dúvida de que a Geração Internet quer o produto 

mais moderno e sofisticado do mercado – superando as necessidades de seus 

pais. Os jovens vivem para se manter atualizados, seja em relação ao telefone 

celular, iPod ou console de videogame. O produto mais moderno causa inveja 

nos amigos e contribui para seu status social e para sua autoimagem positiva 

(TAPSCOTT, 2010, p. 117). 

 

 

2.5 Dados sobre a penetração da Internet no Brasil 

 

Uma pesquisa das empresas We are Social e Hoosuite, chamada “Digital In 2018”39, 

traz dados significativos que impressionam pela penetração da Internet, quantidade de horas 

gastas com acesso e com mídias sociais de maneira global. As empresas se aprofundaram no 

uso da Internet e seus hábitos em 239 países, e o Brasil ocupa em posição de destaque em alguns 

importantes tópicos. Para se ter uma ideia, nós somos considerados o terceiro país que mais 

tempo passa utilizando a Internet no mundo (Figura 16). Pela pesquisa, nós ficamos conectados 

9 horas e 14 minutos diários, perdendo apenas para Filipinas e Tailândia. 

  

                                                 

39 Pesquisa disponível para download em: <https://hootsuite.com/pt/pages/digital-in-2018 >. Acesso em: 11 nov. 

2018 
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Figura 16 - Brasil é o terceiro país no ranking mundial de tempo gasto com a Internet diariamente 

 
Fonte: Hootsuite.com (2018)40 

 

Outro dado impressionante sobre o Brasil se refere ao tempo utilizado pela população 

em conexão com a Internet via smartphone. Nesse quesito, nós ocupamos a segunda colocação, 

perdendo somente para a Tailândia (Figura 17). Os brasileiros passam conectados ao celular 

em média 4 horas e 21 minutos/dia, um número bem expressivo e que acaba levando a outra 

posição de destaque no ranking mundial, pois também ocupamos a segunda posição em tempo 

gasto com mídias sociais, equivalente a 3 horas e 39 minutos por dia (Figura 18). Quanto mais 

a tecnologia de conexão móvel se expande e se torna popular, mais tempo a população fica 

conectada. Hoje, oitenta e cinco por cento da população brasileira acessa diariamente a Internet 

(Figuras 19 e 20) e o acesso móvel tem grande destaque na conexão com a Internet. 

Sherry Turkle entende que “hoje em dia, estar conectado não depende de nossa distância 

um do outro, mas da tecnologia de comunicação disponível” (TURKLE, 2011, p. 155)41. O 

comportamento de hiperconexão, portanto, puxa o comportamento de utilização massiva das 

mídias sociais, mídias essas, que já se encontram culturalmente enraizadas nos usuários de 

Internet do país e, por consequência, nos jovens da Geração Z.   

  

                                                 
40  Disponível em: <https://hootsuite.com/pt/pages/digital-in-2018>. Acesso em: 11 nov. 2018. A data entre 

parênteses se refere à postagem da figura. 
41 No original: “These days, being connected depends not on our distance from each other but from available 

communications technology” (TURKLE, 2011, p. 155). 
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Figura 17 - Brasil é o segundo colocado no ranking em tempo gasto com acesso à Internet  por 

smartphone 

 
Fonte: Hootsuite.com (2018)42 

 

Figura 18 - Brasil é o segundo colocado em tempo gasto com mídias sociais no ranking mundial 

 
Fonte: Hootsuite.com (2018)43 

  

                                                 
42  Disponível em: <https://hootsuite.com/pt/pages/digital-in-2018>. Acesso em: 11 nov. 2018. A data entre 

parênteses se refere à postagem da figura. 
43  Disponível em: <https://hootsuite.com/pt/pages/digital-in-2018>. Acesso em: 11 nov. 2018. A data entre 

parênteses se refere à postagem da figura. 
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Figura 19 - Dados gerais da Internet no Brasil 

 
Fonte: Slideshare.net (2018)44 

 

Figura 20 - 85% dos brasileiros acessam a Internet diariamente 

 
Fonte: Slideshare.net (2018)45 

  

                                                 
44  Disponível em: < https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-southern-america-part-1-north-

86863727>. Acesso em: 12 nov. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
45  Disponível em: < https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-southern-america-part-1-north-

86863727>. Acesso em: 12 nov. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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2.6 Os hiperconectados 

 

Para se compreender um pouco mais sobre a ocorrência da hiperconexão e dos jovens 

hiperconectados46 é importante fazermos um resgate de dois conceitos que caminham lado a 

lado e moldam esse comportamento, a cibercultura e os excessos.  

De maneira geral, a hiperconexão é um processo de retroalimentação das redes, pois 

sempre tem uma resposta do receptor ao emissor, mesmo que não seja diretamente. Por vezes, 

o receptor se utiliza de um conteúdo gerado por outrem, que trará subsídios para que crie o seu 

próprio. Isso somado à escalada do excesso de conexão, da sensação de falta de tempo e da 

pressa que o indivíduo contemporâneo imprime em sua vida, como vimos até aqui, nos leva a 

tentar identificar os traços gerais ou as marcas principais do ser hiperconectado. 

 

A Internet e seus milhões de sites, bilhões de páginas, trilhões de caracteres 

[...], as aglomerações urbanas e suas megalópoles superpovoadas, asfixiadas 

[...], milhões de câmeras, meios eletrônicos de vigilância e identificação dos 

cidadãos [...]. A escalada paroxística do “sempre mais” se imiscui em todas as 

esferas do conjunto coletivo (LIPOVETSKY; CHARLES, 2004, p. 55) 

 

Luís Mauro Sá Martino (2015) cita Pierre Lévy que em 1996 acreditava que a Internet 

ameaçaria o sistema de ensino. A percepção que o autor francês teve naquele momento parecia 

ficção científica, mas com a expansão, irregular e limitada, o surgimento de equipamentos 

tecnológicos e conexões acabou se tornando um desafio para a realidade. Para Martino, essa 

proposição de Lévy era algo maior que uma percepção isolada, era uma análise do crescimento 

de um tipo de relacionamento humano denominado... cibercultura.  

 

[...] nossa navegação no tempo ganhou aspectos inusitados. Já não navegamos 

num rio de tempo, que vai de uma origem a um fim, mas fluímos num 

redemoinho turbulento, indeterminado, caótico [...]. Também a espessura do 

tempo se evapora, nem mais parecemos habitar o tempo, e sim a velocidade 

instantânea [...], os bits da informação (PELBART, 2000, p. 188). 

 

Esse comportamento do ser hiperconectado, portanto, faz parte de todo o ecossistema 

do ciberespaço e nele está incorporado. Não existe a possibilidade de se conectar sem todo o 

aparato tecnológico necessário, pois no momento em que se conecta à Internet, o indivíduo se 

transporta para o ciberespaço. Hoje, os smartphones fazem de maneira prática e rápida essa 

interligação entre o aparato necessário e a conexão, causando imagens curiosas como nos 

                                                 
46 Importante deixar claro que esse comportamento não é exclusividade dos jovens da Geração Z , mas se faz 

necessário um recorte para esse público, tendo em vista que o objeto principal do trabalho foca nos nativos digitais.  
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desfiles da Paris Fashion Week (Figura 21). Martino (2015, p. 28) explica que “a cibercultura 

é a transposição para um espaço conectado das culturas humanas em sua complexidade e 

diversidade”. 

 

Figura 21 - Público na Paris Fashion Week assistindo os desfiles através das telas 

 
Fonte: Nexojornal.com (2018)47 

 

As transformações da tecnologia permitem um acesso cada vez maior às redes 

de computadores. Quanto mais o ciberespaço se expande, maior o número de 

indivíduos e grupos conectados gerando e trocando informações, saberes e 

conhecimentos. Além disso, cria as condições, na cibercultura para que novos 

saberes sejam desenvolvidos – aplicativos, sites, programas e assim por diante 

(MARTINO, 2015, p. 28). 

 

O uso de múltiplos sistemas e dispositivos para permanecer conectados, a interação e a 

formação de redes, que acaba gerando enormes fluxos de informações, configuram um processo 

cultural. Na obra Teoria das mídias digitais (2015), Martino explica que o que separa a 

“cultura” da “cibercultura” é a estrutura técnico-operacional desta última, que para ter suas 

práticas efetivamente levadas a cabo pelas pessoas, é necessário estar conectado à Internet. Se 

somarmos a todos esses “ingredientes” a velocidade do mundo moderno e o aumento 

exponencial das horas conectadas à Internet, teremos um retrato bem fidedigno dos nativos 

digitais – hiperconectados. 

 

                                                 
47  Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/servico/2018/01/26/V%C3%ADcio-em-celular-e-redes-

sociais-Saiba-o-que-%C3%A9-e-como-fazer-um-detox-digital>. Acesso em: 05 nov. 2018. A data entre 

parênteses se refere à postagem da figura. 

 



81 
 

No ciberespaço, em vez de vozes e gestos, a interação acontece a partir de 

pixels em uma tela e sons eletronicamente compartilhados. Isso não torna a 

comunicação entre as pessoas menos autêntica se comparada com uma 

interação face a face. Comunidades virtuais não são melhores ou piores do que 

os agrupamentos humanos no espaço físico (MARTINO, 2015, p. 45) 

 

A Internet é o lar e o refúgio dessa juventude. Esses jovens passam mais tempo on-line 

do que assistindo televisão, são usuários ativos, não mais passivos como meros telespectadores, 

mas não descartam nenhum tipo de mídia. Eles costumam compartilhar tudo e de tudo nas redes. 

Não conhecer quem está do outro lado não faz diferença para os hiperconectados. Martino 

(2015) descreve que essa relação entre pessoas que não se conhecem, mas dividem as mesmas 

referências, recriando as mensagens da mídia, por consequência produzindo material e 

compartilhando as ideias entre vários meios de comunicação em várias plataformas, é um dos 

elementos principais da cultura da convergência que Henry Jenkins assim denominou.  

Conforme Jenkins (2009) explica, esse cenário ocorre “onde as velhas e as novas mídias 

colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de 

mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 2009, p. 29). 

Para Martino, “o receptor se torna, na Cultura da Convergência, alguém produtivo, que não 

apenas vai reinterpretar as mensagens da mídia conforme seus códigos culturais, mas também 

vai reconstituir essas mensagens e lançá-las de volta ao espaço público pela via dos meios 

digitais” (MARTINO, 2015, p. 37).  

Os nativos digitais já nasceram inseridos no ciberespaço, desde muito cedo delimitaram 

seu caminho lá dentro e estão sempre conectados. Os seus desenhos favoritos desde bebê são 

sugeridos de maneira assertiva nos smartphones de seus pais, ou nos computadores domésticos 

quando algoritmos de plataformas de streaming, como o Youtube cruzam informações do login 

e do IP (Internet protocol) do aparelho. Muitos deles aprenderam a desbloquear um smartphone, 

antes de conseguirem segurar um lápis. A conexão é o seu habitat natural, e eles dominam o 

território como ninguém. Cada indivíduo neste cenário se torna um potencial produtor de 

conteúdo e de mensagem. Diante de todas essas experiências que passaram e do cenário em que 

vivem, os hiperconectados mal conseguem separar suas vidas on-line da off-line.  

Sobrecarregados pelo volume e velocidade de nossas vidas, nos voltamos para 

a tecnologia para nos ajudar a encontrar tempo. Mas a tecnologia nos torna 

mais ocupados do que nunca e cada vez mais em busca de refúgio. Aos 

poucos, chegamos a ver nossa vida online como a própria vida (TURKLE, 

2011, p. 17)48. 

                                                 
48 No original: “Overwhelmed by the volume and velocity of our lives, we turn to technology to help us find time. 

But technology makes us busier than ever and ever more in search of retreat. Gradually, we come to see our online 

life as life itself” (TURKLE, 2011, p. 17). 
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As mudanças culturais ocorridas no mundo contemporâneo estão intrinsecamente 

ligadas com a tecnologia, a Internet e os smartphones. Todas essas mudanças não foram neutras, 

elas transformaram a maneira e a forma como os nativos digitais se relacionam. Os telefones 

celulares viraram como que uma extensão do corpo e da mente destes jovens e foram muito 

importantes para eliminar os espaços físicos.  

Martino (2015, p. 46) cita Howard Rheingold, para quem “a eliminação dos espaços 

físicos implica igualmente a possibilidade de construção/reconstrução de identidades, 

características das comunidades virtuais”. Como consequência da expansão do uso da Internet, 

o tempo que era um empecilho na vida das pessoas é reinventado e se torna um aliado no que 

diz respeito aos atos de comunicar-se com o outro e interagir. A sensação que tínhamos de 

distância e de aceleração sofre um grande impacto “[...] a aceleração dos processos globais, de 

forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias, mais curtas, que os eventos em um 

determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande 

distância’’ (HALL, 2005, p. 69). O ritmo da tecnologia se torna decisivo para formar a 

personalidade de uma geração.  

 

Ecologias midiáticas são intricadamente enredadas porque novas mídias são 

introduzidas em uma paisagem humana já povoadas por mídias precedentes. 

Longe de levar as anteriores ao desaparecimento, a mídia emergente vai se 

espremendo entre as outras e gradativamente encontrando seus direitos de 

existência ao provocar uma refuncionalização nos papéis desempenhados 

pelas anteriores. É justamente isso que tem acontecido com os dispositivos 

móveis, cuja velocidade de absorção e domesticação vem se dando em 

progressão geométrica espantosa (SANTAELLA, 2007, p. 232). 

 

 

A conexão mudou a maneira como eles se relacionam, marcam encontros, viajam e 

como interagem no ambiente em que se encontram. Em matéria no site da revista Exame 

(FONSECA, 2017, on-line), a psicóloga americana Jean Twenge, autora do livro iGen49 uma 

referência ao narcisismo dessa geração (e à tecnologia que os alimenta), explica que por ter um 

aparelho que pode conectá-los 24h por dia com qualquer pessoa do seu grupo faz com que o 

contato pessoal perca um pouco e as telas ganhem mais importância.  

Diversas pesquisas indicam um aumento do uso dos smartphones entre os jovens 

(Figuras 22 e 23). Logo, a realidade dessa geração é que esses jovens socializam menos cara a 

cara e se sentem mais sozinhos, segundo Twenge. Para a psicóloga, eles têm mais facilidade 

                                                 
49 iGen se traduziria como euGeração e faz referência também aos produtos da empresa Apple que começam com 

a “i”, como o smartphone iPhone. 
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com emojis50 do que com expressões faciais, portanto, mais inseguros para travar contato físico. 

O resultado disso são jovens menos dados ao chamado comportamento de manada e, por isso, 

acabam sendo menos ideológicos, menos religiosos e mais tolerantes, explica a autora. Ela 

finaliza interpretando que, neste cenário, os nativos digitais têm muito mais dificuldade de se 

definirem, assumirem risco e de se empenharem em algum objetivo ou então firmar algum tipo 

de compromisso. 

 

[...] a conectividade oferece novas possibilidades de experimentar a identidade 

e, particularmente no adolescente, a sensação de um espaço livre [...]. Este é 

um momento, relativamente livre de consequências para fazer o que os 

adolescentes precisam fazer: entrar e sair de amores com pessoas e ideias. A 

vida real nem sempre fornece esse tipo de espaço, mas a Internet faz isso 

(TURKLE, 2011, p. 17)51. 

 

Se nos aprofundarmos nos dados sobre essa geração, ficaremos impressionados com a 

quantidade de horas que ela fica conectada e com suas atividades on-line. O ato de estar 

conectado já faz parte do cotidiano e é uma atividade constante e ininterrupta.  

Um estudo publicado no ano de 2016 e elaborado pela agência de publicidade 

WMcCANN (ESTUDO da..., 2016), chamado “A verdade sobre os jovens”, nos traz dados 

riquíssimos de como essa geração encara as mídias sociais, a tecnologia e os relacionamentos 

interpessoais. A agência ouviu 33 mil pessoas de 18 países, sendo que no Brasil foram 

entrevistadas 1.811 pessoas. Para se ter uma ideia, os jovens brasileiros de 16 a 20 anos enviam 

em média 206 mensagens por dia (contra 73 da faixa etária de 21 a 30 anos e 20 mensagens de 

35 a 50 anos). Como efeito comparativo, a média mundial de envio de mensagens entre 16 e 20 

anos cai para 120 por dia, o que evidencia quão ativos são os brasileiros nas redes. Neste mesmo 

estudo, cerca de 44% deles declaram que se expressam melhor por meio de recursos 

audiovisuais do que pela fala ou escrita. Outro dado interessante desse grupo é que 25% dos 

entrevistados declararam já ter recebido mensagens de cunho sexual, como nudes. Isso 

demonstra a transferência dos relacionamentos realizados na vida off-line sendo incorporados 

em uma vida on-line. Por ter descoberto dados como esse na pesquisa, a WMcCANN atualizou 

o status desses jovens de “nativos digitais” para “sempre conectados”. A vice-presidente de 

                                                 
50 Emojis têm origem japonesa e são compostos pela junção dos elementos e (imagem) e moji (letra). É considerado 

um pictograma ou ideograma, ou seja, uma imagem que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa. 

Disponível em: < https://www.significados.com.br/emoji/>. Acesso em: 8 nov. 2018 
51 No original: “[…] connectivity offers new possibilities for experimenting with identity and, particularly in 

adolescence, the sense of a free space […]. This is a time, relatively consequence free, for doing what adolescents 

need to do: fall in and out of love with people and ideas. Real life does not always provide this kind of space, but 

the Internet does” (TURKLE, 2011, p. 152). 



84 
 

planejamento da agência, Débora Nitta, explica que uma das conclusões é que “para eles, já há 

inversão, em que o eu digital toma uma dimensão, um espaço e uma verdade, tão grande ou 

maior que o eu fora do mundo digital” (WMcCANN, 2016). 

 

Figura 22 - Time spent on activities on a smartphone by 13 – to 17 – year – olds nos Estados 

Unidos52 

 
Fonte: Storage.googleapis (2016)53 

 

 

  

                                                 
52 Tradução: 71% dos jovens americanos de 13 a 17 anos entrevistados pelo Google assistem vídeos no 

smartphone 3 horas ou mais por dia.  

53 Disponível em: <https://storage.googleapis.com/think/docs/GenZ_Insights_All_teens.pdf>. Acesso em: 7 nov. 

2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 

https://storage.googleapis.com/think/docs/GenZ_Insights_All_teens.pdf
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Figura 23 - Technology ownership by generation nos Estados Unidos54 

 
Fonte: Nielsen.com (2017)55 

 

A quantidade de horas na Internet, seja em redes sociais, pesquisando, jogando on-line 

e interagindo com outros colegas, tem influência direta das grandes corporações e é feita de 

maneira consciente por esses gigantes que dominam as redes. Uma matéria do site Nexo Jornal 

(RONCOLATO, 2018, on-line) cita uma entrevista do ex-presidente e cofundador da rede 

social Facebook – Sean Parker, ao site americano Axios56, no mês de novembro de 2017, em 

que faz graves acusações sobre a maneira como a rede social manipula e interage com os 

usuários. Em um dos momentos ele diz que “só Deus sabe o que ele (o Facebook) está fazendo 

com a cabeça das nossas crianças”. As acusações continuam e são bem graves. Segundo Parker: 

 

O processo de construção desses aplicativos, o Facebook foi o primeiro deles, 

foi todo sobre ‘como podemos consumir o máximo de tempo e atenção 

possíveis?’ E para isso a gente precisava dar a vocês um pouco de dopamina 

[neurotransmissor ligado a mecanismos de recompensa e às sensações de 

prazer] de vez em quando. Porque alguém curte ou comenta sua foto ou 

publicação, isso vai fazer você contribuir com mais conteúdo, e isso vai te dar 

mais curtidas e comentários. É uma validação social cíclica. Exatamente o tipo 

                                                 
54 Tradução: 97% da geração Z nos Estados Unidos possuem um smartphone. 

55 Disponível em: <https://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/youth-movement-gen-z-boasts-the-

largest-most-diverse-media-users-yet.html>. Acesso em: 10 nov. 2018. A data entre parênteses se refere à 

postagem da figura. 
56 Entrevista em vídeo disponível em: <https://www.axios.com/sean-parker-facebook-was-designed-to-exploit-

human-vulnerability-1513306782-6d18fa32-5438-4e60-af71-13d126b58e41.html>. Acesso em: 9 nov. 2018 
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de coisa que um hacker como eu criaria, porque explora uma vulnerabilidade 

na psicologia humana. Os criadores – sou eu, o Mark [Zuckerberg], o Kevin 

Systrom no Instagram, todas essas pessoas – sacaram isso conscientemente. E 

fizemos tudo [as redes sociais] mesmo assim (RONCOLATO, 2018, on-line). 

 

Um outro executivo citado pela matéria do Nexo Jornal, que também passou pelo 

Facebook – Clamath Palihapitiya, disparou contra a maneira como a rede social age. Ao 

participar de um bate-papo com estudantes da Universidade Stanford57, em novembro de 2017, 

ele afirmou se sentir “extremamente culpado” e recomendou que todos parassem de usar a rede 

social. Segundo ele, que foi programador da empresa, “os ciclos de feedback de curto prazo 

movidos a dopamina que criamos estão destruindo o modo com a sociedade funciona”, 

explicou. O comportamento compulsivo leva ao excesso, causando sérios problemas na maneira 

como essa pessoa se relaciona nas esferas sociais, como trabalho, relações pessoas e familiares. 

A conexão em excesso é comparada à satisfação pelo uso de drogas, conforme afirma o 

neurocientista Peter Whybrow (2016): “O computador e o smartphone funcionam como cocaína 

eletrônica para muita gente”. As buscas por recompensa e destaque nas atividades on-line geram 

essa compulsão, de que, estando mais horas conectados e não perdendo nada do que acontece 

nas redes, existem mais chances de chegar ao topo da rede. Para se ter uma ideia da gravidade 

desse comportamento, a OMS (Organização Mundial da Saúde) em sua nova Classificação 

Internacional de Doenças (CID 11)58, publicada em 2018, incluiu o vício em games como 

doença mental, assunto que trataremos no próximo capítulo.  

Como percebemos, existem diversos interesses por trás de atividades até então ingênuas 

como jogar um videogame ou curtir uma foto em redes sociais. Quem também corrobora com 

essa opinião é Yuval Harari, em sua nova obra 21 lições para o século 21, que nos considera 

produtos e não clientes dessas grandes empresas de Internet:  

 

A corrida para obter dados já começou, liderada por gigantes como Google, 

Facebook e Tencent. Até agora, muitos deles parecem ter adotado o modelo 

de negócios dos ‘mercadores de atenção’. Eles capturam nossa atenção, 

fornecendo-nos gratuitamente informação, serviços e entretenimento, e depois 

revendem nossa atenção aos anunciantes. Mas provavelmente visam a muito 

mais do que qualquer mercador de atenção anterior. Ser verdadeiro negócio 

não é vender anúncios. E sim, ao captar nossa atenção, eles conseguem 

acumular imensa quantidade de dados sobre nós, o que vale mais do que 

                                                 
57 Entrevista em vídeo disponível em: <https://www.theverge.com/2017/12/11/16761016/former-facebook-exec-

ripping-apart-society>. Acesso em: 9 nov. 2018 
58  Disponível em: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/338347362>. Acesso em: 9 

nov. 2018 
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qualquer receita de publicidade. Nós não somos seus clientes – somos seu 

produto (HARARI, 2018, p. 107). 

 

As tecnologias, segundo Martino (2015), criam uma falsa sensação de proximidade e 

companhia com outros usuários e até mesmo com as máquinas. Segundo o autor, é crescente o 

sucesso dos relacionamentos digitais, pois se adequam de maneira perfeita à velocidade da vida 

contemporânea. Martino cita o paradoxo ressaltado por Turkle, em que a autora explica que 

apesar de as tecnologias de conexão terem surgido para facilitar a vida das pessoas e fazer com 

que elas economizassem tempo, elas acabam gerando outras demandas e gastando um tempo 

considerável dos usuários.  

Para Bauman (2005, p.17), “em nossa época líquido-moderna, o mundo em nossa volta 

está repartido em fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas existências individuais são 

fatiadas numa sucessão de episódios fragilmente conectados”. Essa opinião também é 

compartilhada por Turkle que apresenta um diagnóstico em que mostra “a tecnologia imersa 

em um dia a dia cada vez mais rápido, no qual as relações pessoais aumentam em quantidade, 

mas também em superficialidade” (MARTINO, 2015, p. 126).  

Essa superficialidade nas relações é característica marcante nos relacionamentos dos 

hiperconectados. Tal comportamento se deve às chegadas e partidas de novos membros em suas 

redes de maneira constante na falta do contato face a face. O aumento de relacionamentos on-

line que tem se tornado uma mera conexão é altíssimo, e isso acontece porque na maioria das 

vezes não existe um relacionamento físico entre eles. Martino considera que essa é a estrutura 

básica da Teoria da Proximidade Eletrônica, desenvolvida pelos pesquisadores Renee Human 

e Derek Lane:  

 

Fazer amigos virtuais é fácil, manter virtualmente os amigos feitos fora da 

Internet é difícil. Por mais que seja possível manter um relacionamento com 

alguém via Internet a interação via e-mail, redes sociais e mensagens diversas 

não dá conta de lidar com toda a riqueza e uma relação pessoal com todas as 

suas nuances e sutilezas. Em especial, com a referência às situações, 

lembranças e memórias compartilhadas pelos amigos. Transpostas para a 

Internet, as relações pessoais construídas, fora do ambiente digital, tendem a 

esfriar (MARTINO, 2015, p. 130). 
 

 

Um estudo da empresa de equipamentos eletrônicos Commscope 59 no ano de 2017 

(Figura 24), com mais de 4.000 jovens da Geração Z em diversos países, trouxe um dado 

importante, que demonstra todo o exagero dessa geração hiperconectada, quando em contato 

                                                 

59 Pesquisa disponível para download em: <https://pt.commscope.com/Insights/>. Acesso em: 13 nov. 2018 
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com seu aparelho celular. Segundo a pesquisa, quase ¼ dos nativos digitais checam seus 

smartphones 30 vezes ou mais durante uma hora, o que equivale a uma checada a cada 2 

minutos. 

 

Figura 24 - Quantidade de vezes que a Geração Z checa seu celular em 01 hora 

 
Fonte: Pt.commscope.com (2017)60 

 

 

Diante de todos esses dados apresentados, entendemos que o smartphone foi o grande 

catalisador do comportamento hiperconectado da Geração Z. Por ser um companheiro 

inseparável deste grupo, logo se tornou o centro social e o lugar onde as coisas acontecem. Ao 

conectarem quase que de maneira instantânea a Internet através de seus aparelhos (e isso é fácil, 

pois dependem somente de conexão à Internet – um smartphone – e a vontade), eles se 

transportam para um mundo que consideram mágico, um local onde encontram seus pares, 

                                                 
60 Disponível em: <https://pt.commscope.com/Insights/>. Acesso em: 12 nov. 2018. A data entre parênteses se 

refere à postagem da figura. 
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formam redes, se distraem, compartilham e se divertem. Viver longe do aparelho para eles é 

praticamente impossível, e o lema quanto mais perto melhor se torna um mantra dessa geração. 

Já não existem barreiras físicas ou geográficas para essa turma, existe necessidade e busca por 

sinal ou wi-fi, com isso já estão interligados e aptos a interagir dentro da rede.  

O comportamento always on, portanto, é inevitável para essa turma, que sofre também 

de solidão mesmo tendo tantos amigos nas redes sociais. Esse comportamento, como adiantado, 

foi batizado pela escritora Sherry Turkle de alone together, título de seu livro de 2011.  

 

Nossos dispositivos em redes nos encorajam a uma nova noção de tempo, 

porque prometem que é possível colocar mais atividades sobre ela. Como você 

pode enviar mensagens de texto enquanto faz outra coisa, as mensagens de 

texto não parecem levar tempo, mas dar tempo a você. Isso é mais que bem-

vindo; é mágico (TURKLE, 2011, p. 164)61. 

 

A vida desses jovens se transformou com a hiperconexão, eles se adaptaram à realidade 

do mundo virtual, são multitarefeiros e isso não é de todo o mal; mesmo não realizando todas 

as atividades ao mesmo tempo de maneira eficaz, faz com que eles ganhem tempo. Se tornaram 

seres impacientes, com filtros de atenção baixíssimos, mas possuem capacidade de filtrar 

conteúdos enormes em poucas passadas de olhos nas multitelas que consultam de maneira 

simultânea. A hiperconexão está instalada, sem regras, sem manuais e sem códigos ainda 

definidos. Ainda é muito prematuro para fecharmos um diagnóstico dessa geração, mas ao 

observar todo o sistema tecnológico que a circunda e a maneira como age, podemos com 

ressalvas entender que são seres bem distintos de todas as outras gerações com que já tivemos 

contato. E essa diferença tão drástica apresenta marcas profundas na mente desses jovens, como 

veremos a seguir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
61 No original: “our networked devices encourage a new notion of time because they promise that one can layer 

more activies onto it. Because you can text while doing something else, texting does not seem to take time but to 

give you time. This is more than welcome; it is magical” (TURKLE, 2011, p. 164). 
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Capítulo 3 

HIPERIMPACTOS: AS MARCAS DEIXADAS PELA HIPERCONEXÃO 

 

 

No terceiro e último capítulo, vamos tratar das marcas profundas que a hiperconexão 

vem deixando nos indivíduos que dela se alimentam. O conteúdo deste capítulo trata de 

dependência da Internet e de problemas que dela se originam, especialmente das relações que 

se estabelecem transformando-se em vícios, psicológicos ou físicos, como Fomo, síndrome da 

tela eletrônica e text neck, que são algumas das patologias que abordaremos. O objetivo é 

expressar que o impacto de ser um cidadão hiperconectado já vem cobrando seu preço, 

sobretudo no tocante à saúde dessas pessoas. Espera-se, ao final deste estudo, contribuir para 

uma melhor compreensão de como toda a evolução tecnológica, todos os avanços e excessos 

de conexão podem nos levar a um território muito pouco conhecido, mas devastador, das 

enfermidades cerebrais. Enfermidades que ainda são objetos de estudo pela classe médica, mas 

que já acometeram uma série de vítimas que tiveram suas vidas e experiências, às vezes, 

marcadas para sempre.  

 

3.1 Dependência da Internet  

 

A dependência da Internet é considerada uma patologia. Ela vem sendo estudada pela 

comunidade médica internacional há alguns anos e pode ser tão perigosa quanto a dependência 

química, comprometendo as atividades do cotidiano e colocando a saúde do internauta em risco 

(UNIMED, 2012, on-line).  

Conforme abordamos nos capítulos anteriores, o comportamento das pessoas 

hiperconectadas já é considerado cultural e vem avançando no mundo inteiro. Com o aumento 

da conexão à Internet e os abusos causados pelo comportamento on-line, torna-se bem 

preocupante a escalada de casos clínicos que necessitam de acompanhamento e tratamento 

médico especializado. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, através 

de seu serviço ambulatorial de Transtornos do Impulso, mantém uma página na Internet para 

que as pessoas busquem mais informações e também façam testes on-line para saber o nível de 
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dependência em que se encontram, além de oferecer encontros e tratamentos com profissionais 

especializados. No local, existem vagas para tratamento de dependências tecnológicas como o 

uso abusivo da Internet, jogos pela Internet e celular.  

No site do grupo62, logo na introdução, cita que cada vez mais as pessoas buscam ajuda 

para o tratamento das dependências tecnológicas e traz em destaque a Internet, o videogame e 

o celular. Uma somatória de aspectos psicológicos (baixa autoestima, depressão, fobia social) 

e sociais (como a solidão, o isolamento e um estilo de vida mais independente dos grandes 

centros urbanos), e em função do crescimento acelerado do acesso à Internet e das novas 

tecnologias, naturalmente acaba levando a um maior sedentarismo e a reclusão emocional. Tais 

“ingredientes” somados causam esse tipo de dependência.  

 

Não importa onde eu esteja, seja em um restaurante, no cinema ou até mesmo 

em um banheiro público, vejo pessoas segurando um dispositivo fino que lhes 

permitem fazer praticamente qualquer coisa que possa ser feita em qualquer 

computador habilitado para Internet residencial. Mas esse dispositivo – que 

chamamos de “dispositivo móvel sem fio” (WMD) – tornou-se, para muitos, 

objeto de obsessão. As pessoas verificam seu telefone constantemente, 

independentemente de onde estejam ou com quem estejam. As pessoas já não 

pensam duas vezes antes de retirar suas armas de destruição em massa em uma 

situação que seja social e enviar um texto enquanto supostamente conversam 

com outras pessoas. Parece que perdemos algumas das regras comuns de 

etiqueta a serviço da constante conexão mundial. Os WMDs se tornaram 

verdadeiras armas de destruição em massa, não do nosso mundo físico, mas 

no nosso mundo emocional? (ROSEN, 2012, p. 47)63. 

 

 

 

                                                 
62 Site: <https://www.dependenciadeInternet .com.br/index.php?panel=#home>. Acesso em: 15 nov. 2018 
63 No original: “No matter where I am, whether it is a restaurant, at the movies, or even in a public restroom, I see 

people holding onto a slim device that allows them to do just about anything that they can do from any Internet -

enabled computer at home. But this device-what we call a "wireless mobile device" (WMD) - has become, for 

many, an object of obsession. People check their phone constantly regardless of where they are or who they are 

with. People no longer think twice about pulling out their WMD in a social situation and sending a text while 

supposedly conversing with other people. We seem to have lost some of the common rules of etiquette in the 

service of constant worldwide connection. Have WMDs become true weapons of mass destruction, not of our 

physical world, but of our emotional world?” (ROSEN, 2012, p. 47). 
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Figura 25 - Critérios de dependência da Internet – segundo o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de 

São Paulo 

 

Fonte: DependenciadeInternet.com (2018)64 

 

O trabalho do grupo iniciou-se em 2006, atendendo somente pessoas com mais de 18 

anos. Após uma intensa procura de mães e cuidadores, houve a necessidade de começar a 

atender adolescentes e jovens com idade inferior. É interessante frisar que entre os destaques 

do site existe logo em sua página principal um questionário65 com 20 questões de múltipla 

escolha de como você reage perante o seu comportamento on-line. São feitas perguntas do tipo: 

“Com que frequência você acha que passa mais tempo on-line do que pretendia?” e “Com que 

frequência outras pessoas em sua vida se queixam a você sobre a quantidade de tempo que você 

passa on-line?”. Esse questionário soma a pontuação e lhe dá um diagnóstico rápido, se existe 

a necessidade de buscar ajuda ou não66.  

                                                 
64 Disponível em: <https://www.dependenciadeInternet .com.br/teste.php>. Acesso em: 15 nov. 2018. A data entre 

parênteses se refere à postagem da figura. 
65 Questionário on-line disponível em: <https://www.dependenciadeInternet .com.br/teste.php>. Acesso em: 15 

nov. 2018 
66 Somente a título de curiosidade, eu fiz o teste e obtive 43 pontos, com a seguinte avaliação: “Você é um usuário 

médio da Internet. Pode ser que às vezes você surfe um pouco demais na Web, mas você tem controle sobre seu 

uso”. 
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Uma das psicólogas que atua no projeto do HC/SP, Sylvia Van Enck, em entrevista ao 

site da UNIMED (2012, on-line), explica que a dependência da Internet se apresenta como um 

transtorno para controlar os próprios impulsos. Para Sylvia, os usuários não conseguem se 

desconectar da rede por conta própria e acabam passando horas e horas em frente ao 

computador, sem se dar conta do tempo exato. O nível do vício pode chegar a um patamar bem 

grave e, além da perda de noção do tempo, os dependentes costumam desenvolver olheiras 

profundas e ganho de peso relevante, pois costumam trocar com frequência as refeições por 

sanduíches – que não precisam de talheres e liberam as mãos para digitar no teclado, sem falar 

na falta de atividade física. É o início da degradação da vida social: “Os laços familiares, o 

relacionamento com os amigos e o sexo oposto, a preocupação com o trabalho e a saúde passa 

a ser negligenciada. Aos poucos, o dependente da Internet perde os elos com o mundo real para 

viver em um universo completamente virtual”, diz Sylvia Van Ench.  

 

Tudo começa de forma benigna. Pais orgulhosos colocam um tablet na frente 

de seu bebê e ficam maravilhados com sua esperteza. Às crianças que estão 

começando a andar são dados aparelhos eletrônicos para mantê-las quietas nos 

restaurantes. Crianças em idade escolar ganham smartphones para manterem 

contato com os pais – e usá-los para trocarem mensagens de texto umas com 

as outras. Pré-adolescentes tornam-se mestres em videogames online, 

competindo com e contra gamers de todo o mundo. Adolescentes no ensino 

médio fazem suas lições de casa em laptops com várias janelas abertas, 

enviando mensagens instantâneas aos amigos, acompanhando e criando 

dramas nas redes sociais, jogando e provocando, namorando e atiçando uns 

aos outros. A revolução digital, com sua rápida proliferação de dispositivos 

eletrônicos com telas, vem transformando não apenas a maneira como nos 

comunicamos, educamos e entretemos, mas também como nos comportamos 

no papel de indivíduos e na sociedade. Nenhum grupo tem sido mais 

profundamente afetado do que as crianças e adolescentes (YOUNG; ABREU, 

2018, p. 7). 

 

A experiência do grupo de apoio aos dependentes da Internet revela que os jovens de 16 

a 24 anos são os mais afetados, seguidos por adultos e idosos que enfrentam momentos de 

solidão e frustração. As pessoas muito tímidas, com transtorno de ansiedade ou déficit de 

atenção e hiperatividade, também se encontram no grupo dos principais dependentes. Sylvia 

(UNIMED, 2012, on-line) esclarece que “um problema na vida real pode desencadear a fuga 

para o mundo virtual”. Importante também frisar que a dependência da Internet, assim como a 

dependência tóxica, não tem cura. O usuário deve procurar os grupos de apoio para aprender a 

lidar com a rede, como indica a psicóloga: “o objetivo do tratamento não é suprimir a Internet, 

mas fazer com que a pessoa aprenda a se controlar e a estabelecer uma rotina que contemple o 

acesso à rede, o trabalho, a saúde e as relações pessoais de uma forma saudável e equilibrada”. 
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Ao pesquisar diversos conteúdos e materiais sobre a dependência da Internet, fiquei 

impressionado com um documentário chamado “Web Junkies – China’s Addicted Teens”67, 

dirigido por Shosh Shlam e Hilla Medalia. O vídeo, teve muito destaque em importantes 

veículos de mídia, como The New York Times68 e BBC69, revela um triste e sombrio cenário, 

para onde o excesso de uso da Internet e jogos on-line acaba levando os jovens chineses.  

A China, como mostrado no documentário, foi um dos primeiros países a rotular o vício 

em Internet como um distúrbio clínico. O vídeo apresenta o Centro de Tratamento de Vício em 

Internet  de Daxing, no subúrbio de Pequim, que funciona desde 2004 – um dos primeiros deste 

tipo (à época do documentário 2013/2014 – já existiam centenas), posteriormente adotados 

também na Coréia do Sul e nos Estados Unidos, que inaugurava o seu primeiro programa de 

internação para viciados na Pensilvânia (2013). 

O programa que é apresentado no vídeo admite adolescentes, mas pelo que pudemos 

observar no decorrer da gravação, os jovens do sexo masculino são quase a totalidade das 

vítimas, e estes são levados por seus pais contra a sua vontade. No local, que muito se assemelha 

a um batalhão do exército mantido por soldados, os jovens são enclausurados atrás das grades 

e vigiados constantemente (Figura 26). É visível o desespero e sofrimento desses jovens, com 

o afastamento de suas conexões e equipamentos on-line.  

O tratamento que visa “desprogramar” esses viciados (Figura 27) pode durar de três a 

quatro meses e inclui medicação e terapia. Os pacientes passam por um treinamento similar ao 

militar (Figura 28), com controles rígidos de sono e dieta alimentar e, muitas vezes, os pais 

também são convidados a participar. Algumas situações relatadas são chocantes, como a 

afirmação de que muitos jovens que acham que dar uma pausa para ir ao banheiro atrapalha o 

seu desempenho nos jogos on-line, razão pela qual se utilizam de fraldas para se manter 

conectados. Outro jovem alega ter sido internado, após ficar jogando em casa pelo computador, 

um mês ininterruptamente. Segundo os diretores do documentário, em depoimento ao The New 

York Times, após quatro meses de filmagem no centro, algumas questões vitais permaneceram 

(apesar de ser louvável a tentativa de ajudar os pacientes a se reconectarem com a realidade): 

será que os jovens estão sendo bem avaliados? O tratamento é eficaz? Esses foram alguns dos 

questionamentos em aberto. 

                                                 
67 Disponível em: <https://www.dailymotion.com/video/x27xeyc>. Acesso em: 18 nov. 2018  
68 Disponível em: <https://www.nytimes.com/2014/01/20/opinion/chinas-web-junkies.html>. Acesso em: 18 nov. 

2018 
69 Disponível em: <https://www.bbc.co.uk/programmes/b04hkb5r>. Acesso em: 18 nov. 2018 
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Os diretores do documentário acreditam que existem situações comportamentais 

complexas que podem desafiar as intervenções. Trata-se de algo muito diferente do que os pais 

dos jovens apresentaram no documentário, pois eles culpam a Internet pura e simplesmente, 

ignorando situações que envolviam os jovens a relações familiares difíceis, introversão social 

e falta de amigos no mundo físico. Em entrevista, o diretor do centro, Tao Ran, afirma que é 

possível alcançar uma taxa de sucesso de 70% dos casos, o que não foi comprovado, mas se 

realmente é um número fidedigno precisa ser adaptado a outras realidades, de acordo com cada 

país. Esse modelo, mesmo sendo um tanto perturbador, dá uma direção de como poderia ser 

feito.  

Figura 26 - Paciente do Centro de Tratamento de Vício em Internet de Daxing

 
Fonte: BBC (2014) 70 

  

                                                 

70 Disponível em: <https://www.bbc.co.uk/programmes/p026gbr4/p026gbhz>. Acesso em: 19 nov. 2018. A data 

entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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Figura 27 - Paciente passando por diferentes testes médicos 

 
Fonte: BBC (2014) 71 

 

Figura 28 - Pacientes durante treinamento físico militar

 

Fonte: BBC (2014) 72 

 

                                                 
71 Disponível em: <https://www.bbc.co.uk/programmes/p026gbr4/p026gbcv>. Acesso em: 19 nov. 2018. A data 

entre parênteses se refere à postagem da figura. 
72 Disponível em: <https://www.bbc.co.uk/programmes/p026gbr4/p026gdbb>. Acesso em: 19 nov. 2018. A data 

entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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É válido destacar que o vício da Internet, principalmente ligado aos jogos on-line, foi 

incorporado pela primeira vez na história pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2018 

em sua nova Classificação Internacional de Doenças (CID) 73  e catalogada dentro dos 

transtornos mentais, comportamentais ou de neurodesenvolvimento. A doença é tratada como 

um transtorno devido ao uso de substâncias ou comportamentos viciantes. Este tipo de 

comportamento é apresentado pelo CID da seguinte maneira: 

 

Os transtornos devido aos comportamentos viciantes são síndromes 

reconhecíveis e clinicamente significativas, associadas ao sofrimento ou 

interferência em funções pessoais que são desenvolvidas como resultado de 

comportamentos repetitivos de recompensa, além das de uso de substâncias 

produtoras de dependência. Os transtornos devido aos comportamentos de 

dependência incluem transtorno de jogos de azar e de jogar, que podem 

envolver tanto o comportamento online quanto o off-line74. 

 

O ato de jogar on-line também foi definido pela OMS: 

 

O distúrbio do jogo, predominantemente on-line, é caracterizado pelo 

comportamento padrão persistente ou recorrente de jogar (‘jogos digitais’ ou 

‘videogames’) que é principalmente conduzido pela Internet  e se manifesta 

por: 1) controle prejudicado sobre jogar (por exemplo, frequência, 

intensidade, duração e término, contexto); 2) prioridade crescente dada ao 

jogar, na medida em que o jogar tem preferência sobre outros interesses da 

vida e atividades diárias; e 3) continuação ou escalada do jogar, apesar da 

ocorrência de consequências negativas. O padrão de comportamento é de 

severidade suficiente para resultar em prejuízo significativo em áreas pessoais, 

familiares, sociais, educacionais, ocupacionais ou outras áreas importantes de 

funcionamento. O padrão de comportamento de jogar pode ser contínuo ou 

episódico e recorrente. O comportamento de jogar e outras características são 

normalmente evidentes durante um período de pelo menos 12 meses para que 

um diagnóstico seja atribuído, embora a duração necessária possa ser 

encurtada se todos os requisitos de diagnóstico forem cumpridos e os sintomas 

forem severos75. 

                                                 
73  Disponível em: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/338347362>. Acesso em: 19 

nov. 2018. 
74 No original: “Disorders due to addictive behaviours are recognizable and clinically significant syndromes 

associated with distress or interference with personal functions that develop as a result of repetitive rewarding 

behaviours other than the use of dependence-producing substances. Disorders due to addictive behaviors include 

gambling disorder and gaming disorder, which may involve both online and offline behaviour.”  
75 No original: “Gaming disorder, predominantly online is characterized by a pattern of persistent or recurrent 

gaming behaviour (‘digital gaming’ or ‘video-gaming’) that is primarily conducted over the Internet  and is 

manifested by: 1) impaired control over gaming (e.g., onset, frequency, intensity, duration, termination, context); 

2) increasing priority given to gaming to the extent that gaming takes precedence over other life interests and daily 

activities; and 3) continuation or escalation of gaming despite the occurrence of negative consequences. The 

behaviour pattern is of sufficient severity to result in significant impairment in personal, family, social, educational, 

occupational or other important areas of functioning. The pattern of gaming behaviour may be continuous or 

episodic and recurrent. The gaming behaviour and other features are normally evident over a period of at least 12 

months in order for a diagnosis to be assigned, although the required duration may be shortened if all diagnostic 

requirements are met and symptoms are severe.”  
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 Para o profissional da área, Cristiano Nabuco de Abreu, que coordena o Programa de 

Dependentes da Internet da Faculdade de Medicina de São Paulo, o problema da dependência 

é muito sério, e o viciado sofre alterações neurológicas físicas permanentes em seu cérebro e 

sistema nervoso (YOUNG; ABREU, 2018). Explica Abreu e Young que, embora as operações 

cognitivas sejam geralmente responsáveis por alterações nos padrões de ativação cerebral (para 

melhor ou pior), elas também ocasionam o desenvolvimento de novos hábitos de processamento 

mental. Esse processamento pode gerar nos adolescentes habilidades melhores e até mais 

eficazes para encarar o mundo virtual no que tange a decodificar os ambientes e as informações, 

mas as desvantagens, segundo explica o psicólogo, são bem mais intensas:  

 

A desvantagem é que, enquanto novas habilidades são desenvolvidas, o 

pensamento de longo alcance e a assimilação de informações estão em risco, 

uma vez que essa nova capacidade de decodificar o mundo deixa a área do 

cérebro responsável pelo processamento cognitivo das informações e outras 

funções funcionando menos intensamente. Em relação à dependência da 

Internet, os estudos já demonstraram que ela não se baseia apenas nos aspectos 

emocionais ou sociais, mas também na dependência física criada pelos 

desequilíbrios nos neurotransmissores, impulsionados pelas milhares de novas 

vias neurológicas que são estabelecidas para sustentar a condição no cérebro 

do dependente (KOEPP et al., 1998 apud YOUNG; ABREU, 2018, p. 121). 

 

Essa agressividade da hiperconexão e seus desdobramentos na saúde dos envolvidos 

vem sendo alvo de estudo ao redor do mundo. O alemão, Gerd Leonhard, autor do livro 

Tecnologia versus humanidade (2016), se utiliza do termo obesidade digital, devido ao 

“banquete digital” que está disponível aos usuários, para designar essa compulsão por conexão. 

Para o autor, ao nos empanturrarmos e nos aprofundarmos nessa fartura de notícias, 

atualizações e informações algoritmicamente manipuladas, nos distraímos em uma bolha 

tecnológica inflada de entretenimento, por sinal muito questionável, e esse comportamento 

pode levar a uma pandemia de proporções sem precedentes. Segundo Leonhard, já é mais do 

que hora de pensar na nutrição digital, assim como pensamos na nossa nutrição corporal, uma 

metáfora bem interessante sobre o tema. 

 

Hoje a pergunta mudou de quanto é muito tempo para ficar online para quão 

jovem é jovem demais para estar online. Segundo o Pew Internet Project 

(2013), mais de 30% das crianças com menos de 2 anos já usaram um tablet 

ou smartphone, e 75% daquelas com 8 anos ou menos convivem com um ou 

mais dispositivos móveis em casa. Como a tecnologia é utilizada tão 

frequentemente nas brincadeiras infantis, a criatividade e a imaginação de 

nossos jovens são deixadas na ociosidade, e os estudos sugerem que as 
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oportunidades de elas atingirem o desenvolvimento motor e sensorial ideal 

diminuíram. Para piorar a situação, as crianças reagem de maneira desafiante, 

desobedecem e, em alguns casos, tornam-se violentas quando os pais tentam 

limitar ou interromper o tempo em frente a uma tela (YOUNG; ABREU, 2018, 

p. 3). 

 

Um bom exemplo da agressividade e o impacto que a Internet e as mídias sociais causam 

nas pessoas, inclusive nas celebridades, é o caso de Selena Gomez, considerada uma 

celebridade mundial. A cantora norte-americana tem 26 anos e até o mês de outubro de 2018 

era a pessoa mais seguida da rede social Instagram, quando perdeu a primeira posição para o 

jogador Cristiano Ronaldo, com mais de 144 milhões de seguidores (UOL ESPORTES, 2018, 

on-line). Selena foi atriz da Disney e passou por todas as fases complicadas de uma artista que 

começa muita nova e acaba sofrendo exposição em demasia. Já fez tratamentos psiquiátricos e 

de reabilitação de viciados em álcool, maconha e medicamentos (UOL, 2018, on-line).  

A cantora também afirma que já foi uma viciada na Internet. Em entrevista ao site da 

revista Vogue (HASKELL, 2017, on-line), ela explica que mal estava postando no Instagram. 

A cantora fala que, na verdade, ela deletou o aplicativo do telefone dela e que nem tinha mais 

a senha da conta, pois uma assistente tomaria conta dali em diante. Segundo o relato, ela disse 

que, às vezes, fantasia sobre a possibilidade de desaparecer das mídias sociais: “assim que me 

tornei a pessoa mais seguida do Instagram, eu fiquei apavorada” 76, disse Gomez. O que deveria 

ser motivo de orgulho por tanto destaque nas mídias - entendendo que este é o desejo de muitos 

artistas - para Selena resultou na sensação inversa. “Isso se tornou muito desgastante pra mim. 

Foi com o que eu acordei e com o que eu fui dormir. Eu era viciada, e parecia que eu estava 

vendo coisas que eu não queria ver, como se eu estivesse colocando coisas na minha cabeça 

com que eu não queria me importar” 77 . Para a artista, ela criou um monstro difícil de 

administrar: “eu sempre acabo me sentindo uma merda quando olho para o Instagram. É por 

isso que estou meio fora do radar, criando um pouco de fantasma”  78. As marcas do vício na 

rede são muito fortes para serem facilmente apagadas. 

 

O eu moldado em um mundo de respostas rápidas mede o sucesso por ligações 

feitas, e-mails respondidos, textos respondidos e contatos alcançados. Esse eu 

é calibrado com base no que a tecnologia propõe, pelo que ela facilita. Mas na 

pressão induzida pela tecnologia por volume e velocidade, enfrentamos um 

                                                 
76 No original: “As soon as I became the most followed person on Instagram, I sort of freaked out.”  
77 No original: “It had become so consuming to me. It’s what I woke up to and went to sleep to. I was an addict, 

and it felt like I was seeing things I didn’t want to see, like it was putting things in my head that I didn’t want to 

care about.”  
78 No original: “I always end up feeling like shit when I look at Instagram. Which is why I’m kind of under the 

radar, ghosting it a bit.”  
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paradoxo. Insistimos que o nosso mundo é cada vez mais complexo, mas 

criamos uma cultura de comunicação que diminui o tempo disponível para 

sentarmos e pensarmos sem interrupções. À medida que nos comunicamos de 

maneiras que exigem respostas quase instantâneas, não permitimos espaços 

suficiente para considerarmos problemas complicados (TURKLE, 2011, p. 

166)79. 

 

3.2 Fomo 

Ela aparece de maneira despretensiosa. Tudo pode começar nas mídias sociais (não 

excluindo outros tipos de mídias) e nas pessoas que você julga interessante seguir. Em 

determinado momento, você começa a prestar atenção nos detalhes da vida dessas pessoas e 

aquilo começa a incomodá-lo. E isto o incomoda porque você acredita que as outras pessoas 

estão fazendo coisas mais interessantes que você, os amigos deles são mais agradáveis que os 

seus, e os locais que eles frequentam são muito mais excitantes que os que você tem condição 

de frequentar.  

Esse comportamento de monitorar o que os outros fazem e se sentir incomodado com 

toda aquela vida exposta começa a causar sérios problemas emocionais no usuário e gera esse 

sentimento de inquietude, que pode vir a minar sua felicidade e causar transtornos emocionais 

graves. Essa angústia vai além de se sentir atualizado, ela atinge, emocionalmente falando, o 

fator “fazer parte” do que está acontecendo. Nós estamos falando de Fomo, que é a abreviação 

do termo inglês - Fear of Missing Out, em tradução livre para o português algo como: Medo de 

perder algo. Segundo um estudo da consultoria JWT (2012, on-line), Fomo “pode ser uma 

angústia social que sempre existiu, mas está se acelerando graças às atualizações digitais em 

tempo real e ao nosso companheiro constante: o smartphone”80.  

A vida contemporânea potencializou esse sentimento de angústia e abalou o estado 

emocional dos envolvidos com a vida digital. Nós vivemos em uma sociedade hiperconectada, 

em tempos de megaexposição nas redes, onde as coisas acontecem em tempo real e onde os 

smartphones deixam de ser apenas um aparelho eletrônico para se tornarem um membro do seu 

corpo. A Internet “se tornou um fluxo constantemente atualizado de informações, conversas, 

                                                 
79 No original: “The self shaped in a world of rapid response measures success by calls made, e-mails answered, 

texts replied to, contacts reached. This self is calibrated on the basis of what technology proposes, by what it makes 

easy. But in the technology induced pressure for volume and velocity, we confront a paradox. We insist that our 

world is increasingly complex, yet we have created a communications culture that has decreased the time avaliable 

for us to sit and think un-interrupted. As we communicate in ways that ask for almost instantaneous responses, we 

don’t allow sufficient space to consider complicated problems” (TURKLE, 2011, p. 166). 
80 No original: “may be a social angst that’s always existed, but it’s going into overdrive thanks to real-time digital 

updates and to our constant companion, the smartphone.”  
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memes e imagens em tempo real” 81  (JWT, 2012).  Todos esses elementos, somados à 

quantidade de pessoas dispostas a se expor na rede e à grande massa que disponibiliza 

audiência; pronto, o círculo vicioso está formado. 

Dan Herman, um profissional de marketing estratégico, foi o primeiro estudioso que 

observou o fenômeno Fear of Missing Out, em meados de 1990. Mais tarde, no ano 2000, ele 

publica um artigo acadêmico no The Journal of Brand Management em que cita oficialmente a 

expressão, mas focada no estudo de marcas e de produtos que conduzia: “O retrato emergente 

é de uma pessoa e consumidor, que é liderado por uma nova motivação básica: a ambição de 

esgotar todas as possibilidades e o medo de perder em algo. Essa motivação pode ser uma das 

principais causas da crise da marca descrita acima (HERMAN, 2000, p. 335)82. 

Já o termo Fomo surgiu pela primeira vez de maneira despretensiosa por um aluno da 

Harvard Business School chamado Patrick Mcginnis (THE HARBUS, 2004, on-line), em um 

texto publicado no site da Universidade, onde ele escreve que os alunos sofriam de uma matriz 

de condições. As observações dele se cumprem, pois em um determinado dia na Universidade 

houve 8 eventos consecutivos, e ele resolveu pensar em uma Teoria Social. Durante o texto, ele 

explica dois tipos de comportamento e os nomeia de McGinnis Two FOs: FOMO (Fear of 

Missing Out) e FOBO (Fear of Better Option – Medo de uma Opção Melhor).  No 

comportamento do Fomo, a pessoa interagiria com um grande número de pessoas e frequentaria 

o máximo de atividades possíveis. Já no comportamento Fobo, ele explica que muitos 

estudantes não se comprometem com tantos eventos ao mesmo tempo e preferem atividades 

únicas com grupos fixos de pessoas, comportamento inverso ao Fomo. 

Interessante notar que o texto de Mcginnis é do ano de 2004, exatamente o ano em que 

surge o Facebook (também dentro da Universidade de Harvard), que seria o grande catalisador 

desse tipo de comportamento nos anos subsequentes, mas que não foi citado à época da 

publicação, talvez por ser muito recente e ter pouco alcance naquele momento. Em 2006, surge 

o Twitter e pela primeira vez o termo Fomo é usado diretamente em conjunto com as mídias 

sociais, por uma popular blogueira de tecnologia, chamada Kathy Sierra (OPEN CODEX, 

2014, on-line): 

 

                                                 
81 No original: “has become a constantly updating stream of real-time information, conversation, memes and 

images.”  

 
82 No original: “The emerging portrait is of a person and consumer who is led by a new basic motivation: ambition 

to exhaust all possibilities and the fear of missing out on something. This motivation might be one of the main 

causes of the brand crisis described above.” (HERMAN, 2000, p. 335, on-line) 
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Ironicamente, serviços como o Twitter estão, simultaneamente, deixando 

algumas pessoas com um sentimento de não estarem conectadas, alimentando 

o medo de não estarem no circuito. Ao elevar a importância de se estar 

“constantemente atualizado”, amplifica a sensação de perder algo se você não 

estiver verificando o Twitter (ou twittando) com frequência suficiente 

(PASSIONATE, 2007, on-line)83. 

 

A ansiedade vem ganhando contornos dramáticos na vida moderna. Nós estamos com a 

sensação de não conseguirmos acompanhar integralmente o que acontece nas mídias sociais 

dentro do mundo virtual, tudo acontece em uma velocidade espantosa e contribui para nos 

mantermos cada vez mais conectados e, consequentemente, mais ansiosos. Para Cristiano 

Nabuco (2013, on-line), o Fomo, embora não seja considerado um transtorno mental, contribui 

para o aumento do risco de episódios de “ansiedade e, consequentemente, de depressão, até 

levar à sensação de exclusão social, maior susceptibilidade à pressão de grupo e, finalmente, 

um elevado risco de desenvolver o vício em tecnologias’’. Nabuco credita muito desse 

sentimento à ampliação dos grupos de comparação que os indivíduos tinham como parâmetro. 

De maneira social, o relacionamento dos jovens estava restrito ao pequeno grupo escolar, que 

ele cita como exemplo, e com a evolução da tecnologia migrou para as redes sociais, 

aumentando de maneira exponencial esta competição interpessoal. A consultoria JWT (2012), 

em seu material sobre Fomo, cita um relato da editora de tecnologia do site The Huffington 

Post, Bianca Bosker, sobre como se sente diante dessa autocobrança: 

 

FOMO é a ansiedade às vezes energizante, às vezes aterrorizante, de que você 

está perdendo algo absolutamente fantástico. Poderia ser um programa de TV, 

poderia ser uma festa, poderia ser um gadget, poderia ser aquele burrito 

realmente bom do carrinho de comida. O importante a ter em mente com o 

FOMO é que não é apenas um estado de espírito; é também uma reação física. 

Então como sofredora do FOMO, posso relatar sudorese, coceira, e uma 

ritmada atualização compulsiva do meu feed do Twitter (JWT, 2012, on-

line)84. 

 

                                                 
83 No original: “Ironically, services like Twitter are simultaneously leaving some people with a feeling of not being 

connected, by feeding the fear of not being in the loop. By elevating the importance of being “constantly updated,” 

it amplifies the feeling of missing something if you’re not checking Twitter (or Twittering) with enough 

frequency.” (PASSIONATE, 2007, on-line). 
84 No original: “FOMO is the sometimes energizing, sometimes terrifying anxiety that you are missing out on 

something absolutely terrific. It could be a TV show, it could be a party, it could be a gadget, it could be that really 

good burrito from the food cart. The important thing to keep in mind with FOMO is that it’s not just a state of 

mind; it is also a physical reaction. So as a FOMO sufferer, I can report sweating, itching, pacing and compulsive 

refreshing of my Twitter feed” (JWT, 2012, on-line). 



103 
 

Sylvia Van Enck, psicóloga do Programa de Dependências Tecnológicas do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em entrevista ao site 

Universa – UOL (CORTÊZ, 2018, on-line), explica: “FOMO não é frescura, é mal-estar, pode 

se agravar e gerar de ansiedade a depressão”.  

A mesma matéria traz os dados de uma pesquisa realizada em 2016 pelo Departamento 

de Psicologia da Universidade de Essex, no Reino Unido, que atesta que 75% dos indivíduos 

adultos já passaram por este tipo de incômodo. Sylvia explica que “não podemos afirmar que 

todos eles chegaram ao estágio da depressão, mas é legítimo que tenham sentido desconforto, 

angústia e ansiedade em diferentes níveis. A profissional entende que Fomo é uma tendência 

potencializada nos tempos atuais, mas acredita que tal comportamento é inerente à existência 

humana: “Eu diria que é um novo nome para algo que sempre existiu”.  

 

Figura 29 - Exemplo de comportamento de Fomo nas redes sociais 

 
Fonte: Universa.uol (2018) 85 

 

A tecnologia é incrível, mas se não for bem controlada pode causar grandes danos, nos 

distrair e nos afastar da nossa vida física em detrimento da vida digital. As mídias sociais nos 

permitem vivenciar experiências de locais, viagens ou festas que outros foram e nós, não. Para 

Leda Spessoto, psiquiatra e psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São 

                                                 
85  Disponível em: <https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/12/parece-inveja-mas-nao-e-so-isso-

fomo-gera-ansiedade-e-ate-depressao.htm>. Acesso em: 28 nov. 2018. A data entre parênteses se refere à 

postagem da figura. 
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Paulo, Fomo deixa de ser um fenômeno comportamental inofensivo e se torna uma disfunção 

com traços de patologia, quando “cobiçar o que o outro faz passa a te paralisar. Aí é preciso 

fazer uma autoanálise, olhar para si com atenção e até ouvir o que as pessoas próximas de você 

dizem do seu humor” (CORTÊZ, 2018, on-line).  

 

As pessoas parecem usar suas tecnologias compulsivamente por duas 

maneiras diferentes: (1) porque amam seu dispositivo, anseiam por navegar 

na Internet e adoram tanto os seus softwares e aplicativos do telefone, que elas 

não conseguem obter o suficiente deles; (2) porque ficam tão preocupados em 

perder algumas novidades importantes, que não conseguem se manter longe 

da Internet dos seus telefones (ROSEN, 2012, p. 48)86. 

Figura 30 - Exemplo de comentários que caracterizam a Fomo 

 
Fonte: Universa.uol (2018) 87 

 

Os smartphones, sempre ao alcance de nossas mãos, têm a capacidade de nos levar para 

a vida e a realidade digital de outra pessoa. Como tudo na vida é escolha, é bem possível que a 

pessoa que sofra de Fomo sempre tenha a percepção de que a opção que ela fez para o momento, 

para a vida dela, acabou sendo a errada, pois os outros estão melhores.  

                                                 
86 No original: “People seem to use their technologies compulsively in two different ways: (1) because they either 

love their device, crave surfing the Internet , and love their software and phone apps so much that they cannot get 

enough of them; or (2) because they become so worried about missing out on some important news that they can't 

keep themselves away from the Internet  of their phones” (ROSEN, 2012, p. 48). 
87  Disponível em: <https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/12/parece-inveja-mas-nao-e-so-isso-

fomo-gera-ansiedade-e-ate-depressao.htm>. Acesso em: 29 nov. 2018. A data entre parênteses se refere à 

postagem da figura. 
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Spessoto (CORTÊZ, 2018, on-line) explica que quando o olhar fica focado nos outros, 

os sinais da disfunção se tornam mais claros: “Se mergulho totalmente meu olhar no outro, fico 

extasiado e nada mais; se me torno apenas uma criatura infeliz que não está naquela praia e não 

sou capaz de agir e criar na minha própria vida, então tenho sinais de que posso estar sofrendo 

de FOMO”, completa a psiquiatra. 

Ainda que não seja caracterizada como uma doença, o Fomo envolve problemas 

gravíssimos que potencializam doenças mentais muito sérias. Segundo Sylvia Van Enck 

(CORTÊZ, 2018, on-line), “hoje em dia viver não basta, tenho que mostrar que vivo. Se eu tiver 

público, melhor ainda”. Essa necessidade de perfeição que os perfis das redes sociais vendem 

está deixando as pessoas com sérios distúrbios emocionais. Recentemente, o cantor de Reggae 

com muito sucesso no Brasil, Armandinho (Figura 31) fez um desabafo emocionante em suas 

redes sociais. No dia 15/05/2018, o autor do hit “Desenho de Deus” revelou em sua conta no 

Instagram que estava viciado nas redes e chegou ao seu limite, com o relato sendo reproduzido 

no site da Revista Glamour:  

 

Acho extremamente brega as pessoas se unirem nos restaurantes e depois de 

minutos se abandonarem mesmo continuando juntas. Acho extremamente 

burro as pessoas viajarem e, ao invés de contemplar a paisagem, ficarem 

jogando joguinhos. Acho extremamente perigoso dirigir ao volante no 

Whatsapp, acho triste sermos escravizados como nos filmes, algemados sem 

ter algemas, e pagar 7000 mil reais pra ser preso. Meus olhos foram destruídos, 

minha ansiedade piorou. E assim como o álcool na minha vida, o Smartphone 

me destrói e faz com que ao invés de estar escrevendo e tocando violão, esteja 

usando meu tempo criativo pra imaginar sentimentos e julgar coisas que nem 

sempre são reais na vida dos outros. Usarei a partir de agora este telefone 

convencional e uma câmera Go Pro para viajar e mais nada. Mando as fotos e 

os textos para o escritório e eles postam pra mim. Não quero dizer se é certo 

ou errado. Cada um faz o que achar melhor da sua vida. Desculpem o 

desabafo, mas cheguei no limite dessa loucura toda. Sou viciado em 

Smartphone. Não quero mais. “Não tenho mais Whatsapp”, mandem 

mensagens SMS. Valeu (GLAMOUR, 2018, on-line). 

 

O relato do cantor causou alvoroço nas redes sociais e muitos seguidores o apoiaram. O 

caso dele ilustra que uma situação do Fomo não escolhe idade. Claro que os jovens 

hiperconectados têm mais pré-disposição para acessar e participar de forma mais ativa das 

redes, sendo que essa exposição gera maior possibilidade de sofrer com os efeitos colaterais já 

expostos. Mas entendemos que outros públicos não podem ser descartados, pois também sofrem 

dentro do seu grau de exposição com todos os impactos de ansiedade e demais problemas 

emocionais. Por ser uma disfunção ainda nova, a comunidade médica continua fazendo 

pesquisas para definir se ela deve ser tratada como uma patologia ou apenas um sintoma. A sua 

gravidade já está bem explorada e vem causando vítimas em todos os lugares onde a rede 
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alcança. Dan Herman, o criador da expressão Fear of Missing Out, ensina que “o medo de se 

perder algo pode se tornar uma profecia autorrealizável. A tentativa fútil de esgotar todas as 

opções disponíveis pode nos levar a não perceber nenhuma opção e deixar de lado todas as 

opções” (JWT, 2012, on-line)88. 

 

Figura 31 - Cantor Armandinho também sofreu os efeitos da hiperconexão

 
Fonte: Revista Glamour (2018) 89 

 

3.3 Síndrome da Tela Eletrônica (STE) 

 

                                                 
88 No original: “The fear of missing out might become a self-fulfilling prophecy. The futile attempt to exhaust all 

available options can lead us to not realizing any option at all and to missing all options altogether” (JWT, 2012, 

on-line). 

89  Disponível em: <https://revistaglamour.globo.com/Celebridades/noticia/2018/05/armandinho-faz-desabafo-

sobre-smartphones-sou-viciado-cheguei-no-limite-dessa-loucura.html>. Acesso em: 29 nov. 2018. A data entre 

parênteses se refere à postagem da figura. 
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A quantidade de tempo despendida em frente à tela, como já apontamos, vem 

aumentando de maneira exponencial. Para Victoria Dunckley, psiquiatra de crianças, 

adolescentes e adultos do Centre For Life de Los Angeles (EUA), o tempo interativo em frente 

a uma tela funciona como um estimulante, assim como a cafeína, cocaína e as anfetaminas 

(YOUNG; ABREU, 2018). Para a especialista, assim como ocorre com todos os estimulantes, 

os sintomas e efeitos colaterais do tempo gasto em frente às telas podem ser produzidos bem 

antes de o usuário se tornar dependente. Esse cenário causa ainda mais preocupação com as 

pesquisas que vêm sendo publicadas, pois elas constatam um público cada vez mais precoce se 

utilizando de maneira exagerada das telas.  

Uma pesquisa realizada com 350 pais na Filadélfia, publicada pela Academia 

Americana de Pediatria e divulgada no livro Dependência da Internet em crianças e 

adolescentes (2018), constatou-se que até a idade de 4 anos, três quartos dos filhos ganharam 

seus próprios tablets, smartphones ou media players portáteis, e para piorar o cenário, eles 

usavam sem supervisão. Esse estudo também observou que um terço dos pais das crianças de 3 

e 4 anos disse que seus filhos gostavam de usar mais de um dispositivo ao mesmo tempo. A 

pesquisa indica ainda que 75% dos pais relataram que seus filhos de 6 meses a 4 anos jogavam 

com dispositivos móveis enquanto eles cuidavam da casa, e 65% ainda disseram que fizeram 

isso para acalmar um filho em público. Um quarto dos pais entrevistados deixavam os filhos 

levarem os dispositivos para a cama. Essa estimulação do sistema nervoso de modo intenso e 

artificial pode desregular vários processos cerebrais e corporais: 

 

De fato, como as mídias eletrônicas estimulam o sistema nervoso de modo 

intenso e artificial, a exposição regular pode facilmente sobrecarregar e 

desarmonizar vários processos cerebrais e corporais. Esse estado 

desarmonizado – essencialmente uma forma de hiperexcitação crônica – pode 

emular ou piorar uma ampla gama de questões psiquiátricas, comportamentais 

ou de aprendizagem (YOUNG; ABREU, 2018, p. 213). 

 

A STE, segundo Victoria L. Dunckley, autora do texto “Síndrome da tela eletrônica: 

prevenção e tratamento, que se encontra no livro “Dependência da Internet em crianças e 

adolescentes” (YOUNG; ABREU, 2018), pontua que a STE é, em sua essência, um transtorno 

de desregulação. A psiquiatra explica que “pode se definir a desregulação como a incapacidade 

de modular o humor, a atenção ou o grau de excitação de maneira apropriada ao ambiente da 

pessoa” (DUNCKLEY, 2018, p. 214).  Ao interagir e visualizar uma tela, o sistema nervoso 

passa para o modo “luta ou fuga”, segundo a especialista, e isso leva à disrupção e 

desorganização de vários sistemas biológicos. Essa cadeia de eventos disruptivos pode 
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acontecer com qualquer um de nós, mas ocorre de maneira mais severa com as crianças, pois 

ainda estão se desenvolvendo. O Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais – 

DSM, da Associação Americana de Psiquiatria (APA 2013), adicionou um novo transtorno 

infantil com a palavra desregulação em seu nome, que é uma síndrome caracterizada pela 

irritabilidade, birras inadequadas para a idade e comportamento opositivo desafiador disruptivo 

– o transtorno disruptivo da desregulação do humor, ou TDDH (YOUNG; ABREU, 2018). A 

maioria dos efeitos da STE são sintomas relacionados à cognição, humor e comportamento. 

Victoria Dunckley indica que a raiz desses sintomas parece estar ligada ao estresse repetitivo 

no sistema nervoso. 

 

Crianças com STE exibem sintomas devido à hiperexcitação crônica, que 

causa disfunção significativa na escola, em casa ou com os pares. As 

apresentações espelham a grande variedade observada em crianças que sofrem 

de estresse crônico ou pós-traumático e refletem o mau funcionamento do lobo 

frontal do cérebro. Os sinais e sintomas típicos incluem desregulação 

emocional, funcionamento executivo precário e comportamento disruptivo ou 

desadaptativo. Insônia ou sono não reparados são comuns. Os pais costumam 

relatar que a criança é altamente irritável, tem ataques de fúria, faz birra ou 

até apresenta ataques de raiva por pequenas frustações, além de ter problemas 

para concentrar-se, manter-se organizada, seguir instruções e manter-se em 

dia com os trabalhos escolares. A criança tende a exibir comportamento 

imaturo ou desafiador e é frequentemente descrita pelos pais e professores 

como estressada ou acelerada (DUNCKLEY, 2018, p. 215). 

 

Todo o cuidado, portanto, é pouco. Ao disponibilizar telas às crianças estamos dando a 

elas a possibilidade de se enveredar por um caminho perigoso, que pode causar sérios 

problemas emocionais e desregulação do humor. Diferentemente do que diz a crença popular, 

ensina Dunckley (2018), não é preciso muita estimulação eletrônica para que o cérebro sensível 

e ainda em formação tenha problemas. Aos pais cabe monitorar a atividade dos pequenos e 

evitar a exposição às telas, o máximo de tempo que puder. Por ser um transtorno detectado há 

pouco anos, existem questionários que ajudam pais, terapeutas e professores a identificar os 

sinais de que a criança esteja sofrendo STE: 

 

Seu(ua) filho(a) parece acelerado (a) boa parte do tempo ou tem ataques de 

fúria por causa de pequenas frustrações? Seu(ua) filho(a) vem se tornando 

cada vez mais opositor (a), desafiando ou desorganizado (a)? Seu(ua) filho(a) 

fica irritado quando lhe é dito que é hora de parar de jogar videogame ou de 

usar o computador? Você descreveria seu(ua) filho(a) como atraído(a) por 

telas como “uma mariposa é atraída pela luz?” Você já sentiu que seu(ua) 

filho(a) não está tão feliz quanto deveria estar ou que ele/ela não está tendo 

prazer com atividades das quais ele/ela costumava gostar? Seu(ua) filho(a) 

tem problemas para fazer ou manter amigos devido ao comportamento 

imaturo? As notas de seu(ua) filho(a), ou seu desempenho acadêmico está 
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abaixo de seu potencial, e ninguém sabe bem por quê? Seu(ua) filho(a) parece 

estar com preguiça, com pouco energia e pouca atenção aos detalhes? Você 

descreveria seu(ua) filho(a) como estressado, apesar de haver poucos ou 

nenhum estressor que você possa apontar claramente? (DUNCKLEY, 2018, 

p. 216). 

 

Muitos pais acreditam que o tempo interativo em frente às telas não prejudica tanto 

quanto o tempo passivo em frente a uma Televisão, por exemplo. Mas de acordo com a doutora 

Dunckley “tanto imediatamente como ao longo do tempo, a interatividade em frente a uma tela 

tem maior probabilidade de causar problemas de sono, humor e cognitivo” (2018, p. 217), 

provavelmente porque é mais estimulante, envolvente e com mais chance de desencadear o uso 

compulsivo. 

Como os olhos fazem parte do sistema nervoso central (SNC) – de fato, os 

olhos são, a única parte do SNC exposta ao mundo exterior –, proporcionam 

uma rota especialmente potente para a influência de mídias eletrônicas com 

telas. Dispositivos com telas fazem a interface com o cérebro por vias visuais, 

vias não visuais, movimento muscular ocular e pelo sistema vestibular, que, 

por sua vez, afetam a integração sensório-motora, a excitação e os processos 

de atenção (KOHYAMA, 2011; ROWAN, 2010)90 . As mídias com telas 

também impactam o usuário por meio de influências diretas na atividade 

cerebral e na fisiologia de todo o corpo, podendo explorar as necessidades 

psicológicas e sociais (DUNCKLEY, 2018, p. 217). 

 

 A síndrome vem sendo tratada com muita seriedade por especialistas, pois altera 

mecanismos fisiológicos causando dessincronização do relógio biológico, hiperativação das 

vias de recompensa, reações de estresse agudo e crônico, sobrecarga sensorial e esgotamento 

das reservas mentais, entre outras (YOUNG; ABREU, 2018). Essas alterações ajudam a 

explicar a tendência dos eletrônicos de produzir a perturbação no humor, cognição, no sono e 

no comportamento. Como tratamento, é recomendado um longo e rígido “jejum” eletrônico, 

para que a criança tenha condições de responder ao tratamento e retomar suas atividades 

cerebrais e os mecanismos fisiológicos atingidos. A STE é altamente tratável. 

3.4 Text Neck 

 

                                                 
90 Dunckley cita os estudos de (KOHYAMA, 2011; ROWAN, 2010). A fonte completa se encontra nas referências 

deste trabalho. 
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Hoje é muito difícil imaginar nossa vida sem smartphone. À medida que avançam as 

redes sociais e o uso de smartphones também surgem novos problemas de saúde decorrentes 

desse uso, e a síndrome postural – text neck – é um bom exemplo disto. O termo foi cunhado 

pelo fisiologista americano Dean Fishman, depois de observar um aumento significativo do 

número de jovens que chegavam ao seu consultório com reclamações que iam de cervicalgia, 

passando por cefaleia e dores nos ombros e possivelmente eram oriundas do uso excessivo de 

telefones celulares (VEJA RIO, 2017, on-line).  

As dores na região cervical e de cabeça são provocadas devido à inclinação de maneira 

excessiva do pescoço para lermos ou digitarmos as telas de nossos aparelhos eletrônicos, 

segundo matéria da revista Vogue (PENTEADO, 2018, on-line). A mesma matéria traz um 

estudo publicado na revista científica Surgical Technology International sobre os números do 

impacto da gravidade no peso da cabeça. O autor da pesquisa, Kenneth Hansraj, cirurgião 

especializado em coluna vertebral, relata que a cabeça adulta pesa de 4,5 a 5,5 quilos, peso este 

que é distribuído naturalmente ao longo da coluna vertebral, quando em posição normal. Já ao 

flexionarmos o pescoço para a frente, ela fica mais pesada e os números impressionam um 

ângulo de 15º, seu peso passa a equivaler a 12 quilos; a 30º, a 18 quilos; a 45º, a 22 kg; e a 60º, 

a incríveis 27 kg (PENTEADO, 2018, on-line). 
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Figura 32 - Os ângulos da cabeça e seus impactos de peso

 
Fonte: Antenormazzuia (2018) 91 

 

 O aumento do problema está intimamente ligado à utilização cada vez maior do celular 

para acessar a Internet e trocar mensagens de texto. A posição sentada é a condição que causa 

a maior flexão e sobrecarga na região do pescoço (LEE et al., 2014; FARES et al., 2017 apud 

QUEMELO, 2018, on-line). Segundo explica o doutor Paulo Roberto Quemelo, pós-doutor em 

Biomecânica, “os sinais e sintomas mais comuns são dor inespecífica, espasmos e contratura 

muscular na região cervical e parte superior do tronco (trapézio)” (QUEMELO, 2018, on-line).  

A era dos smartphones vem causando uma transformação não só cultural nos agentes 

que nela estão inseridos, mas também impactos psicológicos e físicos, explica Quemelo (2018). 

O doutor Luiz Fernando Bertolucci, médico fisiatra, confirma os impactos: “Quando inclinamos 

                                                 

91 Disponível em: <http://antenormazzuia.com/sindrome-do-pescoco-de-texto/>. Acesso em: 05 dez. 2018. A data 

entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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o pescoço, há uma sobrecarga nos músculos e tendões da cervical. Quanto maior a inclinação, 

maior a sobrecarga” (PENTEADO, 2018, on-line). 

 

Figura 33 - Imagem sobre a flexão do pescoço durante a utilização do telefone celular 

 
Fonte: Pebmed.com (2018) 92 

 

 

Os especialistas indicam que o aparelho celular deve estar próximo da altura dos olhos, 

quando se estiver lendo e sempre se preocupar com a postura ao digitar e inclinar a cabeça para 

baixo. As pausas das tarefas que são feitas repetidamente também são importantes, assim como 

alongamentos. A tecnologia também pode ser uma aliada do text neck e já existe até um 

aplicativo de celular chamado Text Neck Indicator, que emite sinais de alerta quando a 

curvatura da cabeça passa de um limite aceitável (PENTEADO, 2018, on-line). Mas quando a 

dor extrapolar, é recomendado procurar especialistas como ortopedistas e fisioterapeutas, para 

trabalhar a sua postura e minimizar os riscos de alguma lesão mais grave e duradoura.  

 

3.5 Redes sociais e depressão 

                                                 
92  Disponível em: <https://pebmed.com.br/voce-ja-ouviu-sobre-a-text-neck-syndrome-ou-a-sindrome-do-

pescoco-de-texto/>. Acesso em: 06 dez. 2018. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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Um estudo da University College London (UCL), publicado no fim de dezembro de 

2018 pelo periódico Eclinical Medicine93, apresenta uma ampla pesquisa sobre a utilização das 

redes sociais e sintomas depressivos em adolescentes. A pesquisa foi realizada no Reino Unido 

com 10.904 jovens de 14 anos de idade. As mídias sociais no estudo estão associadas a 

problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. De acordo com as evidências 

apresentadas no material, as meninas possuem mais probabilidade de apresentar os sintomas 

depressivos no uso das redes sociais, se comparadas aos meninos. Ao que tudo indica, a 

explicação para os resultados pode ter ligação direta com a forma que o sexo feminino encara 

e utiliza as redes. Yvonne Kelly, professora do Instituto de Epidemologia e Cuidados da Saúde 

do UCL e principal autora do estudo, em entrevista à rede americana de TV CNN, acredita que 

a maneira como as meninas usam as redes tem influência decisiva nos resultados da pesquisa: 

“Eu acho que tem a ver com a natureza do uso. No Reino Unido, por exemplo, as garotas tendem 

a usar mais mídias sociais como Snapchat e Instagram, que são baseadas na aparência física, 

tirando fotos e comentando essas fotos” (VEJA, 2019, on-line). 

Segundo demonstra a pesquisa, uma em cada quatro meninas analisadas apresentaram 

sinais clinicamente relevantes de depressão, enquanto o mesmo ocorreu com apenas 11% dos 

garotos. Para os pesquisadores, a taxa de depressão mais elevada é devido ao assédio on-line, 

ao sono precário e também à baixa autoestisma, que são potencializados pelo tempo nas mídias 

sociais (Figura 34). Luís Mauro Sá Martino (2015) cita o pesquisador canadense Derrick de 

Kerckhove e seus estudos que procuram compreender de que maneira os meios e tecnologias 

da comunicação se articulam com os seres humanos. Kerckhove entende que “cada mídia, com 

suas características específicas, pode interferir diretamente na psicologia humana, moldando a 

maneira como nos relacionamos com os outros e com a realidade em geral” (MARTINO, 2015, 

p. 204). 

 

                                                 
93  Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537018300609?via%3Dihub>. 
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Figura 34 - Motivos relacionados à depressão entre os jovens pesquisados94

 
Fonte: Sciencedirect.com (2018) 95 

 

Para Kerchkhove, a tecnologia, e de maneira especial a mídia, não é apenas um 

instrumento para se transmitir e compartilhar informação. Ela é mais do que um suporte para 

mensagens, é um elemento decisivo na formação da mente, dos modos de sentir, perceber e até 

de compreender a própria realidade. A consciência humana, para o estudioso, passa longe de 

ser algo estritamente natural. Ele a considera produzida no contexto onde se vive e inclui aí as 

tecnologias de comunicação. Segundo a teoria conexão corpo-tecnologia do canadense, em 

cada época, as tecnologias de mídia disponíveis acabam interferindo no processo de formação 

da inteligência, auxiliando nas construções das percepções e na maneira como os que habitam 

naquele momento podem lidar com o mundo ao redor. 

 

A realidade chega à mente humana pelos sentidos. No entanto, esses sentidos 

nem sempre operam sozinhos: ao contrário, em boa parte dos casos eles 

trabalham acoplados a algum outro instrumento que fica entre eles e a 

realidade – algo que está no meio, portanto, uma “mídia”. As roupas 

                                                 
94 Tradução: Confundidores. Dormir mal. Assédio on-line. Uso de mídia social. Sintomas depressivos. Baixa 

autoestima. Imagem corporal. 

95  Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537018300609?via%3Dihub>. 

Acesso em: 10 jan. 2019. A data entre parênteses se refere à postagem da figura. 
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intermediam a relação com a temperatura e as condições do ambiente, assim 

como sapatos, bicicletas e carros são os meios, a “mídia”, com a qual as 

pessoas se relacionam com o espaço e com o movimento. Na medida em que 

esses elementos intermediam a maneira como a realidade chega à mente, eles 

também de alguma maneira interferem no modo como as informações atingem 

os sentidos. O resultado é uma interação mediada entre a mente humana e a 

realidade, transformando as percepções e a cognição conforme o uso 

específico de cada mídia (MARTINO, 2015, p. 205). 

 

 

Os resultados obtidos pela pesquisa mostram que, em média, as meninas possuíam 

pontuações mais altas quando se tratava de depressão. Os pesquisadores descobriram que houve 

um aumento de 50% nos sintomas depressivos para as meninas e 35% para os meninos, quando 

os participantes se utilizavam de redes sociais por mais de cinco horas diárias. A pesquisa 

indicou também que, para adolescentes que se utilizam das mídias sociais de três a cinco horas 

por dia, 26% das meninas e 21% dos meninos apresentam pontuações maiores para sintomas 

depressivos, se comparados com os jovens que usam as mídias sociais entre uma e três horas 

por dia.  

Para a professora de psiquiatria da Universidade de Washington – Anne Glowinski – 

“se estar online com mais frequência pode ser considerado um fator social que torna mais 

provável o surgimento da depressão, não me surpreende que exista diferença entre gêneros, já 

que as meninas são mais vulneráveis à doença” (VEJA, 2019, on-line).  Para Anne, a depressão 

é um transtorno causado por fatores genéticos e ambientais, incluindo o ambiente social inserido 

e a forma como interagem entre si. Para ela, o sono e o cyberbulling que são fatores de risco 

podem estar associados ao desenvolvimento de sintomas da depressão em adolescentes. 

As evidências de que as meninas e jovens mulheres apresentam uma série de problemas 

de saúde mental em comparação com os meninos causaram preocupação por parte do governo 

do Reino Unido e de ativistas contrários ao uso excessivo das redes. As meninas estão mais 

conectadas, pois 43% disseram que se utilizam das redes sociais por três ou mais horas por dia, 

já os meninos representam 21,9%. Devido ao baixo índice de autoestima encontrado nas 

meninas, a autoflagelação e pensamentos suicidas ganham contornos ainda mais sérios. A 

ministra adjunta para saúde mental e cuidados sociais do Reino Unido – Barbara Keeley – 

afirmou que “esse novo relatório aumenta as evidências que mostram o efeito tóxico que o uso 

excessivo das mídias sociais tem na saúde mental de mulheres jovens e meninas [...] e que as 

empresas devem assumir a responsabilidade pelo que ocorre em suas plataformas” (METRO, 

2019, on-line). 
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Apesar de as descobertas serem significativas, vale a pena frisar que outras pesquisas 

complementares são necessárias para esclarecer as dúvidas que foram surgindo durante o 

relatório da pesquisa. Um dos pontos mais importantes é a falta de relação causal, pois os 

resultados apresentam apenas uma correlação entre os sintomas da depressão e o uso de mídias 

sociais, mas em nenhum momento provam que as redes sociais causaram os sintomas. O estudo 

também foi baseado em informações autorrelatadas adquiridas de questionários, o que pode dar 

margem a informações preenchidas de maneira incorreta ou com falta de precisão. Este é um 

tema muito delicado que merece mais estudos e aprofundamento no comportamento dos jovens, 

para que tenhamos informações e caminhos cada vez mais claros sobre a possível correlação 

entre o uso das mídias e a depressão nos jovens.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A busca por um tema que satisfaça toda a sua curiosidade, que desperte o desejo de ir 

além nas pesquisas e nas aulas, talvez seja uma das tarefas mais árduas a que nos deparamos 

durante um Mestrado. Ao percorrer esse caminho, tive todas as dúvidas, e até pela gama de 

oportunidades que se abriram ficou cada dia mais complexo definir um norte. Em determinado 

momento do curso, eu li uma frase do Bauman que me marcou muito e que eu sempre revisitava, 

em que ele dizia que os homens se parecem mais com seu tempo que com seus pais. A frase 

indicava um caminho a seguir, que inicialmente era entender e se aprofundar em que tempo nós 

vivemos hoje. Outro ponto muito importante nessa trajetória foi o de tentar buscar respostas 

para uma reclamação comum entre os meus alunos, meus amigos e colegas profissionais de 

diversas áreas, sobre a falta de tempo, apesar da utilização de uma série de gadgets e aparelhos 

eletrônicos que surgiram com a missão de “facilitar” as nossas vidas e afazeres diários.  

Ao me aprofundar nos temas que me despertaram interesse, surgiram muitos outros 

assuntos importantes na pesquisa que precisavam ser estudados e discutidos, pois já nos 

indicavam uma nova sociedade contemporânea digital e gerações tão distintas entre si, apesar 

de poucos anos separarem umas das outras. Com um campo muito vasto e uma complexidade 

enorme entre as gerações, foi necessário delimitar o estudo na geração que considero a mais 

curiosa e descolada de todas as outras que conhecíamos – a Geração Z.  

Os nativos digitais, como também são nomeados, não conheceram o mundo sem Internet 

e sofreram fortes impactos da tecnologia, que resultaram em comportamentos bem peculiares, 

levando a um novo personagem que encontramos em grande escala nessa geração – os 

hiperconectados, objeto principal desse estudo. 

Procuramos demonstrar, nesta pesquisa, que a hiperconexão é um processo cultural de 

transformação de uma sociedade que passa cada vez mais tempo se utilizando da Internet, em 

muitos casos até com certo exagero, o que pode causar séria dependência e outros males. O 

tempo cada vez mais escasso e a quantidade abundante de informação que circula nos mais 

variados meios, mas principalmente na rede, ajudam também a formar o cenário ideal da 

hiperconectividade. Com tantos recursos e contatos, nos parece um tanto improvável, à primeira 

vista, que a solidão seja uma marca desses jovens. Mas segundo a autora Sherry Turkle, que 

criou o termo “sozinhos juntos” para se referir a esse grupo, a solidão é sim uma das principais 
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características desse grupo, assim como os aparelhos que carregam que ela considera tão 

poderosos, a ponto de mudarem não apenas o que fazem, mas também quem são.  

Como metodologia, foi utilizado o estudo empírico de natureza eminentemente 

exploratória, para buscarmos elementos importantes do estudo, apoiado em grande parte por 

uma revisão bibliográfica a partir de livros, pesquisas e artigos científicos. Importante destacar 

que optamos como metodologia utilizarmos dos fundamentos teóricos e epistemológicos da 

Compreensão como método. Suzanne Langer trabalha com a ideia de que são as perguntas, 

mais do que as respostas que nos auxiliam na busca da compreensão. A autora entende que não 

podemos cair na armadilha de “buscar” um caminho correto, mas apresentarmos os diversos 

caminhos. Por se tratar de um tema muito atual, com diversas pesquisas sendo atualizadas e 

divulgadas constantemente, estudos científicos ainda em andamento e autores se debruçando 

sobre esse tema da hiperconexão, é muito importante fazer reflexões sobre pontos de vistas 

divergentes. E é essa a contribuição que o trabalho pretende fornecer aos leitores e à 

comunidade acadêmica. Por isso, antes de apontar algumas conclusões provisórias do trabalho, 

iremos retomar pontes que se fizeram muito importantes para chegarmos até estas 

considerações. 

O referencial teórico do primeiro capítulo, que trata dos tempos hipermodernos e da era 

digital, contou com autores importantes, como Schwab, que nos dá uma contribuição essencial 

quando trata da evolução da tecnologia, apresentando dados e as transformações que a indústria 

vem passando através da sua obra A quarta revolução industrial. Outra grande contribuição 

para entendermos a evolução dos tempos até os dias atuais vem de Alvin Toffler. No livro, A 

terceira onda de 1980, o autor traz um panorama da revolução que ocorreu até essa data e 

explica de maneira muito lúcida e assertiva o choque que viveríamos nos próximos anos em se 

tratando da evolução econômica, política e cultural das civilizações. Toffler utilizava o termo 

ondas para explicar as grandes mudanças ocorridas na sociedade. Para o autor, a terceira onda 

viria com muita força, pois uniria a tecnologia (tecnosfera) e a informação (infosfera) e 

seríamos forçados a uma aceleração paralela, pois as notícias e as informações chegariam com 

tal rapidez que seriam capazes de transformar inclusive nossa psique. Ao falar de tecnologia e 

transformação, Marshal Mcluhan não poderia ficar de fora, por suas brilhantes contribuições; 

assim como Kevin Kelly, autor de Inevitável; e também James Gleick que trata com maestria 

de assuntos como a velocidade da vida moderna e a informação.  

Com todo o cenário de outros tempos já revisitados, adentramos na era digital, com a 

força da Internet e uma revolução que começa em nossas mãos – os dispositivos móveis. 

Pellanda cita que uma conquista importante com o avanço da tecnologia de rede foi a 
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descentralização da informação, pois já não é mais necessário acessar a rede através de 

terminais de conexão à Internet físicos. Assim, os dispositivos móveis descentralizaram o 

acesso e facilitaram a chegada da informação de maneira instantânea. Essa nova era apresenta 

um hodierno comportamento, que é mais comum nos nativos digitais, e que Sherry Turkle 

costuma utilizar para referir-se aos jovens – always on. Para Turkle, por não haver mais 

necessidade de se logar a uma mesa de trabalho, presos por cabos e a um objeto chamado 

“computador”, a rede agora está conosco o tempo todo. 

Este cenário complexo, em que temos acesso a outras pessoas de maneira ininterrupta, 

se assim desejarmos, por meio da rede, lugar onde a individualidade se destaca e a solidão ocupa 

cada vez mais os espaços da sociedade contemporânea, é chamado de hipermodernidade pelo 

filósofo Gilles Lipovetsky. Para o autor, a hipermodernidade é uma sociedade liberal que se 

caracteriza pelo movimento, fluidez e pela flexibilidade, tornando-se indiferente aos princípios 

estruturantes da modernidade. O indivíduo se reconhece mais senhor e dono da própria vida, 

instável, sem vínculos profundos, além de ter gostos e personalidades oscilantes. A definição 

da hipermodernidade pavimenta o caminho da hiperconexão. Bauman se utiliza dos termos 

“fluidez” e “liquidez” para captar essa fase que vivemos, pois o autor explica que os fluídos se 

movem facilmente, eles fluem, escorrem, inundam, respingam, transbordam, são filtrados e 

diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos, contornando os obstáculos, dissolvem 

outros e invadem ou inundam seu caminho. Essa mobilidade entre os sólidos nos faz associar a 

ideia de que são leves e quanto mais leve viajamos, com maior facilidade e rapidez nos 

movemos, característica dessa nova era. 

O segundo capítulo nos apresenta os nativos digitais e os hiperconectados. Devido à 

complexidade do assunto, houve a necessidade de decupar os principais temas que envolvem a 

hiperconexão e seus desdobramentos. Iniciamos o capítulo buscando um melhor entendimento 

do que sabemos ser informação nos dias de hoje, analisando o que pode ser considerado 

excesso, sem banalizarmos ou buscarmos pré-julgamento desse comportamento. A informação 

virou uma das moedas mais importantes no século XXI. Ela é um recurso que movimenta a 

economia global e um diferencial para as nações desenvolvidas. As grandes empresas se 

utilizam desse recurso, dando muito destaque aos dados que podem ser extraídos e preparam 

suas estruturas internas, seja com pessoal ou com milhares de equipamentos e servidores, para 

que possam de maneira cada vez mais efetiva extrair, analisar e arquivar esses dados, 

transformando informação bruta em vantagem competitiva. Claude Shannon, autor do 

respeitado artigo “A teoria matemática da comunicação”, já dizia que a informação é tudo 

aquilo que reduz à incerteza. 
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A Internet fez com que a informação circulasse mais rapidamente e que o volume diário 

que abastece as redes ficasse incontrolável, gerando uma inevitável sobrecarga. James Gleick 

cita que depois que surgiu a “teoria da informação” logo se seguiram a “sobrecarga de 

informação”, “saturação de informação”, “ansiedade de informação” e “fadiga de informação”, 

sendo que esta última já possui até definição pelo tradicional Oxford English Dictionary, desde 

2009, como síndrome atual. O que chamamos de conteúdo excessivo e sobrecarga de 

informação a que o usuário está exposto pode não ser encarado da mesma maneira por outro 

usuário que tenha um objetivo de pesquisa ou que consiga superar a capacidade de armazenar 

essa carga, ou ainda, que já tenha uma inteligência em trabalhar com dados. Mas segundo Carlos 

Castilho, uma coisa é certa: a Internet está criando o maior acervo de dados e informações já 

reunido na história da humanidade. Não se trata de um arquivo inerte, uma espécie de museu 

da informação, mas algo vivo que se altera sempre que alguém busca algum dado, e isso muda 

a maneira como encarávamos a informação. 

A quantidade excessiva de informação e a popularização dos dispositivos móveis, como 

objetos essenciais na vida contemporânea, pavimentaram o surgimento dos hiperconectados. O 

termo surgiu em 2005, mas ainda existem muitas questões para serem analisadas, 

acompanhadas e aprofundadas, sobre as pessoas que possuem esse tipo de comportamento. O 

certo é que a hiperconectividade não se refere apenas à tecnologia que faz a interação e a 

comunicação com uma rede, mas principalmente ao impacto que causa na vida das pessoas que 

interagem a maior parte do tempo com a web. Entendemos que faz parte também de um 

movimento cultural, que é respaldado com maior disponibilidade da Internet, o crescimento das 

horas utilizadas pelo usuário, a proliferação de dispositivos com acesso móvel, a utilização das 

mídias sociais e uma vida solitária e mais individualista, como sugere a era hipermoderna. Para 

Turkle, esperamos mais da tecnologia e menos uns dos outros. 

No momento de ruptura entre o mundo analógico e o mundo digital (que nasce após a 

criação da Internet e a adoção dela pela sociedade) surgem os maiores impactados de todas as 

mudanças no mundo contemporâneo – a Geração Z. O mundo deles é tecnológico e virtual, 

como Douglas Ciriaco sugere. São conhecidos também como nativos digitais e adotaram como 

nenhuma outra geração o estilo de vida hiperconectado. Eles valorizam a comunicação e o 

diálogo constante, mas a distância e sempre mediado por aparelhos. Alguns os consideram 

multitarefeiros, pela capacidade de fazer várias atividades de maneira simultânea, como enviar 

mensagens de textos, ouvir música e assistir filmes ao mesmo tempo. Outros estudiosos 

condenam a qualidade do que eles fazem de maneira simultânea e os consideram desprovidos 

de atenção. Bauman analisa que eles são imprevisíveis e possuem mentalidade de curto prazo. 
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Estudos recentes nos fornecem pistas de que o excesso de estímulo acarreta mudanças 

neurológicas nestes jovens e adultos da era digital. O cérebro é o mesmo, mas os circuitos 

mudam – gerando velocidade de resposta, mas tendo reduzidas as suas aptidões de raciocínio e 

autocontrole. 

Neste capítulo, Don Tapscott se aprofunda no comportamento destes jovens e nos 

apresenta alguns dos comportamentos mais marcantes dessa geração, como liberdade, 

customização, escrutínio, integridade, colaboração, entretenimento, velocidade e inovação. São 

jovens de uma geração muito curiosa que nos surpreende em cada nova pesquisa e análise 

publicada. O smartphone já é considerado uma extensão do corpo deles e eles não vivem sem. 

O ato de estar conectado já faz parte do cotidiano deles e é uma atividade constante e 

ininterrupta. Turkle entende que diante de toda essa conexão as relações pessoais aumentam 

em quantidade, mas também em superficialidade. A hiperconexão está instalada, sem regras, 

sem manuais e sem códigos ainda definidos. Ainda é muito prematuro para fecharmos um 

diagnóstico dessa geração, mas ao observar todo o sistema tecnológico que o circunda e a 

maneira como eles agem, podemos com ressalvas entender que são seres bem distintos de todas 

as outras gerações que já tivemos contato.  

O capítulo terceiro é destinado a mostrar os efeitos que a hiperconexão pode causar nos 

indivíduos que se enquadram nesse comportamento. Neste capítulo, tratamos da dependência 

da Internet e os problemas oriundos dela. O território dessas patologias e enfermidades cerebrais 

é bem devastador e vem sendo objeto de estudos pela classe médica de maneira constante. A 

dependência da Internet já é considerada uma patologia e pode ser tão perigosa quanto a 

dependência química. A Organização Mundial da Saúde – OMS – já define o ato de jogar on-

line como uma doença e catalogada dentro dos transtornos mentais. O viciado em Internet pode 

sofrer alterações neurológicas permanentes em seus cérebros e sistema nervoso dependendo do 

grau de intensidade do uso. Importante frisar que não são somente os cidadãos comuns que 

estão expostos a esse tipo de vícios. Nos deparamos na pesquisa com casos de artistas nacionais 

e internacionais que tiveram danos sérios em sua saúde, problemas de ansiedade e crises de 

pânico. Apresentamos, neste capítulo, outras patologias como fomo (medo de perder algo), 

síndrome da tela eletrônica, text neck (problemas na coluna e na cervical) e também exploramos 

a ligação das redes sociais e a depressão. A intenção foi mostrar um panorama do que vem 

sendo estudado pela classe médica, os riscos de alta exposição e as patologias oriundas de um 

comportamento hiperconectado. Foram escolhidas algumas das síndromes e doenças mais 

interessantes do momento e que são objetos de estudos aprofundados por parte de especialistas 

em todo o mundo.  
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Neste estudo nos utilizamos das hipóteses de exploração. Esse tipo de análise não traz 

necessariamente a convicção de que conseguimos delimitar completamente um fenômeno ou 

explorar a sua camada mais profunda de verdade. O objetivo com esta hipótese é indicar 

caminhos, provocar o objeto, trazer opiniões divergentes e atuais, desnudar, apresentar, 

dialogar, compreender e avançar. Muitas vezes, ao utilizar da exploração como hipótese não 

temos uma conclusão sobre o objeto, mas podemos contribuir de maneira útil para o avanço do 

tema, abrindo novas frentes que possam ser discutidas e reavaliadas por novos pesquisadores e 

projetos. A pesquisa nos apontou muitos desafios e reflexões que merecem ser destacados para 

futuras pesquisas e constante atualização, a saber: 

(1) A Internet foi a responsável pelo surgimento da sociedade digital. Ela 

trouxe ao mundo contemporâneo uma revolução nas relações interpessoais, alterou a maneira 

como lidamos com a informação e como obtemos conteúdo, gerando interatividade entre os 

usuários, como jamais havíamos imaginado. A evolução tecnológica trouxe os aparelhos 

móveis de conexão sem fio e com isso potencializou ainda mais a rede com mobilidade e 

velocidade. Cada vez mais cedo as crianças se conectam e se desenvolvem de maneira digital, 

tornando-se dependentes do mundo on-line. Com a utilização da Internet em projetos de 

robótica, Internet das coisas e a chegada em locais remotos do globo terrestre, a tendência é que 

uma nova revolução digital ainda esteja por vir, conectando de verdade tudo e todos. 

(2) A hipermodernidade, apesar de já possuir algumas características 

marcantes como o individualismo, a fluidez, ser liberal e em movimento, ainda carece de um 

melhor acompanhamento para chegarmos a algumas certezas. Por ser uma era em constante 

transformação, também é uma era em constante conflito e ambígua. Augé cita o paradoxo deste 

mundo contemporâneo, que é ao mesmo tempo unificado e dividido, uniformizado e diverso, 

desencantado e reencantado. O excesso continua dando o tom nessa geração, seja de 

informação, de imagens e de individualismo. A privacidade, até então muito valorizada, perde 

terreno para uma autoexposição intencional. A solidão também ganha espaço, apesar do excesso 

de contatos, cada vez mais virtual e menos real. Não é possível ainda fazer um diagnóstico do 

momento em que vivemos, muito menos tentar enquadrar os cidadãos contemporâneos em 

certos estereótipos, mas os caminhos apontam para uma sociedade cada vez mais caótica, em 

mutação constante e cada vez mais conectada. 

(3) O fenômeno da hiperconexão pode ser considerado um movimento cultural. A 

cultura é um processo dinâmico em que os povos expressam seus modos específicos de ser. Ao 

se deparar com uma nova dimensão – a virtual, muitos novos comportamentos surgiram, outros 
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vêm desaparecendo, e as transformações continuam surgindo em ritmo acelerado. A sobrecarga 

de informação já faz parte do nosso cotidiano. A população vive cada vez mais conectada – 

trata-se do comportamento always on – que deixa marcas profundas nos usuários e causa sérios 

problemas emocionais e psicológicos. A Geração Z foi a mais impactada pela velocidade da 

tecnologia, pois já nasceu digital, são os nativos digitais, eles se apropriaram como ninguém 

das ferramentas disponíveis. Esse movimento agora é contínuo e crescente. 

Diante da demanda trazida nesta dissertação, para finalizarmos, por hora, este estudo, 

apontamos algumas indagações a fim de propormos futuros trabalhos, a saber: como virão as 

próximas gerações? quais serão os impactos e o nível do vício de conexão que apresentarão?  

São muitas perguntas que dependem de tempo para serem respondidas, análises, 

observação e principalmente responsabilidade para lidar com um assunto tão complexo e com 

tantas nuances.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

   REFERÊNCIAS 

 

  

ALBUQUERQUE, Alana Soares. Cartografias de um sujeito hiperconectado: ciberescritas 

instantâneas em dispositivos móveis. Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e 

Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Psicologia. Rio 

Grande do Sul, 2014. Disponível em:  <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/115061>. Acesso 

em: 30 mar.2018. 

 

AMARAL, Luciana. Excesso de informações pode prejudicar memória e tomadas de 

decisões.  O Estado de S. Paulo. 13/10/2015. Disponível em: 

<https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,excesso-de-informacoes-pode-prejudicar-

memoria-e-tomadas-de-decisoes,10000000331>. Acesso em: 30 mar.2018. 

 

AUGÉ, Marc. Não Lugares: Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade. 4. ed. 

Campinas: Ed. Papirus, 2004. 

 

______. Sobremodernidade: do mundo tecnológico de hoje ao desafio essencial do amanhã. 

In: MORAES, D. (Org.). Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. p. 99-117. 

 

BAGGIO, Adriana Tulio; VAZ, Otacílio Evaristo Monteiro. Você com fronteiras:  

mobilidade, estabilidade e território em uma publicidade de telefonia fixa. In: SIMPÓSIO 

NACIONAL ABCIBER. 5., 2011, Florianópolis. Anais eletrônicos... Florianópolis: 

Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, 2011. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2001. 

 

______. Identidade: Entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto Mediros. Rio 

de Janeiro. Ed: Jorge Zahar. 2005. 110 p. 

 

______; DONSKIS, Leonidas. Cegueira Moral: a perda da sensibilidade na modernidade 

líquida. 1. ed. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2014. 

 

BAWDEN, David; ROBINSON, Lyn. The Dark Side of Information: Overload, Anxiety 

and Other Paradoxes and Pathologies. Journal of Information Science, v. XX, n. X, 2008. 

 

BEALL, G. 8 Key Differences betweenGen Z and Millennials. Huffington Post. 11 

maio.2016. Atualizado 06.nov.2017. Disponível em: < 

https://www.huffingtonpost.com/george-beall/8-key-differences-between_b_12814200.html 

>. Acesso em: 02 out. 2018uyv 

 

BRYNJOLFSSON, Erik; MCAFEE, Andrew. A segunda era das máquinas. Trabalho, 

progresso e prosperidade em uma época de tecnologias brilhantes. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2015. 

 

CASTELLS, Manuel. Sociedade em Rede. vol. 1, 3.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 



125 
 

 

______. A sociedade em rede. 2. vol. 12ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009.  

 

CASTILHO, Carlos. Estamos hipotecando nosso futuro ao Arquivo Internet. Observatório 
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