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Introdução 

Umas das questões que se impõem hoje na escola – a tecnologia e as redes sociais 

– tem trazido preocupação e questionamento por parte de pais e professores, bem como 

tem contribuído para inúmeros problemas entre os estudantes. As ampliadas 

possibilidades de acesso aos aparelhos tecnológicos e as identificações e socializações 

via redes sociais fazem parte da juventude que frequenta o Ensino Médio de uma forma 

brutal. Refletir, então, sobre os usos adequados e questionar a validade e os perigos 

existentes nessa era digital torna-se mais um desafio e uma necessidade na escola 

contemporânea. Colocar o jovem do Ensino Médio em contato com conteúdos e reflexões 

sobre as questões tecnológicas é um trabalho que pode ser realizado de forma 

colaborativa entre professores e pedagogo.  

Assim, o presente texto traz um breve relato de atividade desenvolvida junto a 

alunos do Ensino Médio objetivando refletir sobre saúde e segurança na era digital. 

Professores de Língua Portuguesa e Pedagogo de Referência de Turma do Colégio 

Estadual do Paraná desenvolveram um conjunto de ações pedagógicas com intuito de 

levar os jovens estudantes a um processo reflexivo e questionador. 

 

1. Uma breve reflexão inicial 

Há algum tempo a “juventude” ganhou uma nova letra, gerando mudanças 

significativas em relação ao sentido que nem sempre foi percebido e examinado nas 

óticas das diversas realidades juvenis. De acordo com Dayrell (2003) a letra “S” 

acrescentada à palavra tem permitido refletir sobre a existência de diversas juventudes e 

a necessidade de pensá-las em suas pluralidades. Assim, a categoria juventude ganha, 

no campo da reflexão conceitual, um forte aliado para deixar de ser tratada como algo no 

singular, estereotipado e reduzido a um conceito único, fortalecendo assim seu caráter 

plural, sem limitar a um, o entendimento das diversas juventudes existentes nas 

sociedades, bem como das diferenças internas em cada grupo juvenil.  
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É preciso pensar a 

categoria 

juventude em sua 

heterogeneidade e 

pluralidade, pois se 

concebe que 

existem diversas 

formas de 

constituir e 

expressar modos 

Dayrell (2003) descreve e conceitua a categoria juventude em sua pluralidade, 

tratando-a como “juventudes”, constituída a partir de um processo histórico e socialmente 

construído. Esse autor assevera que o sujeito jovem faz parte de um processo contornado 

pelas experiências do seu contexto social que provoca e influencia as transformações 

psicológicas pelas quais passa. Também ocorrem mudanças corporais específicas que 

influencia todo o processo de se tornar e ser jovem.  

Por meio de experiências subjetivas e tendo em vista os contextos dos quais os 

sujeitos estão inseridos, é preciso pensar a categoria juventude em sua heterogeneidade 

e pluralidade, pois se concebe que existem diversas formas de constituir e expressar 

modos de ser jovem. 

Tais reflexões reconstroem ideias antigas sobre a juventude, pois até bem pouco 

tempo, ser adolescente era somente uma fase de transição vivida apressadamente em 

direção do ser maduro, adulto, aceito pelo sistema social. 

Hoje ser jovem é algo a ser preservado e até 

prolongado, uma vez que atualmente nota-se 

que “os adolescentes são exaltados por 

todas as instituições sociais: partidos 

políticos, escolas, igrejas e meios de 

comunicação” (Becker, 1985). Esta onda 

de juventude coincide com aquilo que 

vem sendo chamada de revolução digital 

e tem ajudado a transformar toda a 

sociedade. E neste cenário de mudanças 

e experimentações surge a geração atual, 

chamada Geração Tecnológica-Digital ou 

simplesmente de Nativos Digitais. 

Internet, redes sociais, celulares, Iphones, 

entre outros são exemplos de dispositivos 

tecnológicos utilizados na contemporaneidade que constituem, expressam e modificam os 

modos de ser e agir das pessoas. Instrumentos que se fazem presentes na realidade de 

muitos jovens, tornando o seu uso quase indispensável. Através deles acessam serviços 

oferecidos que auxiliam e influenciam, de diversas maneiras, o cotidiano e as relações 

sociais das pessoas.  



A internet é uma 

forma de inclusão, 

cria possibilidades 

para os jovens 

mostrarem suas 

ideias e funciona 

como um 

instrumento de 

afirmação do 

potencial político 

desses indivíduos. 

Os usos desse aparato tecnológico trazem consigo muitos benefícios, por outro lado, 

também carregam malefícios que podem interferir profundamente na vida dos jovens, 

incluindo as suas obrigações escolares. Ressalta-se que não se trata, neste texto, de 

enaltecer a tecnologia como elemento único de identificação juvenil, tampouco demonizar 

os usos que se fazem da mesma, mas refletir consequências do mau uso para a saúde 

juvenil e as formas de tratar os acessos à rede mundial de forma segura. 

Constata-se que o crescimento exponencial do ciberespaço tem trazido resultado 

em novas formas de ser e estar no mundo. As relações ganham novos contornos, 

considerada por uns superficiais e fragmentadas, enquanto outros colocam a importância 

desse fenômeno comparando com a invenção da escrita. 

Na perspectiva de Pierre Lévy (2008), filósofo e estudioso das novas tecnologias da 

informação e comunicação, a internet abre um novo espaço para 

a liberdade de expressão, porque todos podem 

publicar, editar e colher informações - mesmo que 

não tenha nenhum poder econômico. Mesmo 

com todos os riscos, a internet é uma forma 

de inclusão, cria possibilidades para os 

jovens mostrarem seus trabalhos artísticos, 

suas ideias, democratiza o acesso à 

informação e funciona como um 

instrumento de afirmação do potencial 

político desses indivíduos. 

Corroborando este pensamento, 

Carrano (2012) anuncia que as 

mudanças que se operam na vida em 

sociedade se refletem mais intensamente 

na vivência do tempo de juventude, daí essa 

proximidade da juventude com as tecnologias 

digitais dadas as características desse 

fenômeno. Diante desse contexto de acentuadas 

transformações surge o desafio de pensar como as 

tecnologias digitais transformam a cotidianidade, mas também a percepção do próprio ser 

humano em relação ao mundo, a si e ao outro. 



Uma questão oriunda dos maus usos que se fazem das tecnologias, apontada pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP (2016), tem a ver com aquilo que afeta saúde 

dos adolescentes na era digital. Tendo em vista que estão sendo observadas e tratadas 

inúmeras situações de doenças decorrentes de usos inadequados de tecnologias, é 

imperativo que se estabeleçam novos padrões de comportamentos entre os adolescentes.  

Os benefícios e prejuízos das tecnologias permanecem sendo foco de atenção de todos 

os profissionais que lidam com as questões da saúde durante a infância e a adolescência. 

Diante disso, a SBP (2016) recomenda “conversar sobre as regras de uso da Internet, 

configurações para segurança e privacidade e sobre nunca compartilhar senhas, fotos ou 

informações pessoais ou se expor através da utilização da webcam com pessoas 

desconhecidas, nem postar fotos íntimas ou nudes, mesmo com ou para pessoas 

conhecidas em redes sociais”. 

A partir desse panorama geral envolvendo as compreensões sobre juventude, 

tecnologia e saúde é que se delineou uma atividade pedagógica no Colégio Estadual do 

Paraná com a participação de Professores de Língua Portuguesa 2 , Pedagogo 3  e 

Estudantes de 1ª série do Ensino Médio4. 

 

2. A atividade pedagógica desenvolvida: problematizando saúde e segurança na era 

digital 

Num trabalho colaborativo entre o pedagogo de referência das turmas e os 

professores de Língua Portuguesa, ocorreu leituras de textos e imagens sobre questões 

atuais que envolvem tecnologia, saúde e segurança. Um dos materiais utilizados foi o 

encarte do Jornal Gazeta do Povo, de 17 de maio de 2017, sobre Tecnologia e Dignidade 

Humana. 

No dia 08 de junho de 2017 os estudantes das turmas participantes da atividade 

pedagógica sobre tecnologia assistiram a uma palestra intitulada “Dicas de saúde para 

adolescentes na era digital”. A palestra foi proferida pelo pedagogo referência das turmas. 

Essa atividade fez parte de um conjunto de atividades previstas na disciplina de Língua 

Portuguesa sobre a questão de tecnologia e mundo digital. 
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Existe um aumento 

significativo de 

atendimentos 

pediátricos de jovens 

com sérios problemas 

de saúde advindos do 

mau uso de aparelhos 

eletrônicos. 

Na palestra, o pedagogo abordou o assunto a partir de recomendações da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) sobre saúde dos adolescentes. Ressaltou as 

influências digitais nos comportamentos e hábitos que podem causar prejuízos e danos à 

saúde física e mental. 

Apresentou que o uso precoce e de longa duração de jogos online, redes sociais ou 

determinados aplicativos na Internet, por crianças e adolescentes, pode causar 

dificuldades de socialização e conexão com outras pessoas, dificuldades escolares e até 

dependência. 

O uso problemático e interativo das mídias causa problemas mentais, aumento da 

ansiedade, violência, cyberbullying, transtornos de sono e alimentação, sedentarismo, 

problemas auditivos por uso de headphones, problemas visuais, problemas posturais e 

lesões de esforço repetitivo (LER). 

Problemas que envolvem a sexualidade, como maior 

vulnerabilidade ao grooming e sexting, incluindo 

pornografia, acesso facilitado às redes de 

pedofilia e exploração sexual online, são 

problemas que afetam crianças e 

adolescentes no mundo atual. 

Existem também a compra e uso de 

drogas, pensamentos ou gestos de 

autoagressão e suicídio, além das 

“brincadeiras” ou “desafios” online que 

podem ocasionar consequências graves até 

coma por anóxia cerebral ou morte.  

Após a explanação inicial, alguns estudantes 

auxiliaram na palestra, lendo as dicas da SBP, as quais 

foram comentadas pelo pedagogo.  

Foi passado também o vídeo “Pense antes de postar”, sobre o qual os alunos 

emitiram suas opiniões e impressões. A reflexão se deu em torno da exposição da 

intimidade e de informações pessoais pelas redes sociais. 

Posteriormente, os professores de Língua Portuguesa propuseram a produção 

textual sobre o assunto trabalhado, incentivando a abordagem crítica dos estudantes. 



 

 

3. Conclusão 

 

Os jovens estudantes do Ensino Médio hoje estão profundamente ligados ao 

universo digital. Sendo eles “nativos digitais” é inevitável que boa parte de suas vidas 

esteja, de algum modo, assentada em aparatos tecnológicos.  

Não se pode mais ignorar o envolvimento físico e psicológico dos estudantes aos 

aparelhos de acesso às redes sociais. Afinal, esses jovens revelam ter um relacionamento 

constante com dispositivos tecnológicos como o telefone celular, uso da Internet e vídeo 

game, utilizando-os, entre outras coisas, para construírem formas de ser e se representar, 

conhecerem pessoas e estarem conectados aos assuntos de seus interesses. 

Ante a isso, são inevitáveis também a percepção de problemas que afetam 

dimensões importantes da vida, como a saúde e a segurança. Apontada pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria, existe um aumento significativo de atendimentos pediátricos de 

jovens com sérios problemas de saúde advindos do mau uso de aparelhos eletrônicos. 

Disso tem decorrido problemas mentais e psicológicos. 

A escola, em seu âmbito de atuação, a educação, não pode ficar de fora da 

discussão, da reflexão e da formação dos jovens estudantes diante desse panorama que 

se impõe na realidade social atual. Promover a palestra sobre tecnologia, saúde e 

segurança dos adolescentes, trouxe a possibilidade de colocar os jovens estudantes do 

Colégio Estadual do Paraná em contato com conteúdos de sua vivência real e imediata. 

Notou-se que se tornava imperativo problematizar as questões que, de forma equívoca, 

são entendidas como natural e própria da fase da vida pela qual os adolescentes passam.   

Espera-se que, com a sequência de atividades desenvolvida, haja maior consciência 

por parte dos estudantes sobre o uso de aparelhos eletrônicos bem como o uso seguro de 

redes sociais, considerando o aspecto da saúde física e mental. 
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