
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO PATROCÍNIO 

UNICERP 

Graduação em Psicologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANA LAURA ARAUJO RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO HUMANO E AS REDES SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PATROCÍNIO/ MG  

2018 



 

 

 

ANA LAURA ARAUJO RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPORTAMENTO HUMANO E AS REDES SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalho Monográfico de Conclusão de 

Curso apresentado como exigência 

parcial para obtenção do grau de bacharel 

em Psicologia, pelo Centro Universitário 

do Cerrado Patrocínio – UNICERP. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Vanessa Cristina 

Alvarenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCÍNIO/MG  

2018 



 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus e a minha Nossa Senhora, pelas vezes que renovaram minha fé 

durante essa caminhada. À minha família que é sempre minha base. 

Aos professores, a minha orientadora Profa. Dra. Vanessa Cristina Alvarenga e 

colegas que tiveram um parcela significativa no conhecimento adquirido e que me 

ajudaram na conclusão no mesmo. 

E os demais que presenciaram esse percurso e contribuíram para o meu 

aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Introdução: A era digital suscitou alterações consideráveis no comportamento humano, 

onde o contato com outro passou a ser abstrato conduzido pelas redes sociais livres de 

obstáculos como hora e lugar, proporcionando criar novos vínculos. As redes sociais 

possibilitaram um avanço não só no meio informativo, mais num contexto social mais 

abrangente, atingindo a esfera política, econômica, cultural, dentre outras. O computador 

aderido à internet e aos utensílios da tecnologia de informação proporcionou alterações 

consideráveis no comportamento humano, que modificaram e continuam transformando 

as comunicações entre os indivíduos.Objetivos: Verificar a influência das redes sociais 

no comportamento humano; ir em busca de entender quais as implicações do uso das redes 

sociais na transformação da sociedade; procurar demonstrar como se dá as mudanças do 

comportamento humano frente a essa nova era digital; compreender como se dá a 

interação dos sujeitos quando estão inseridos nas redes sociais. Material e Métodos: 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e de campo, realizada na cidade de 

Coromandel/MG, no qual foram convidados nove participantes, sendo três jovens na faixa 

etária de 21 anos, três adultos acima de 21 anos, três idosos acima de 60 anos. A coleta de 

dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada elaborada pelas 

pesquisadoras, a mesma foi gravada mediante a autorização dos participantes. Após 

realizadas as entrevistas os dados foram enviados para um arquivo no computador, em 

seguida foram ouvidos e digitados na íntegra para então serem correlacionados com a 

literatura disponível, através da análise de conteúdo, permitindo organizar as informações 

em categorias. Resultados: Evidenciou-se que as pessoas têm uma necessidade constante 

de fazer uso das redes sociais tanto para fins de entretenimento, como para trabalhar, 

estudar, dentre outros, percebeu-se também que a utilização exacerbada das redes sociais 

intefere na maneira de se relacionar e acarreta consequências favoráveis e desfavoráveis 

para a sociedade. Considerações finais: A hipótese estipulada inicialmente foi 

comprovada por meio das falas dos participantes, uma vez que constata-se que o 

comportamento humano mediante o uso das tecnologias e redes sociais é influenciado 

consideravelmente tanto de forma positiva quanto negativa. Ainda destaca-se que as 

pessoas muitas vezes são induzidas a fazerem parte desse contexto e às vezes nem se dão 

contam disso. 

 
Palavras chaves: Comportamento Humano. Redes Sociais. Sociedade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como tema as redes sociais e o comportamento humano, 

se enquandro assim na linha de pesquisa da Psicologia Social. Entende-se por redes 

sociais segundo Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005) o compartilhamento de notícias e 

informações onde os indivíduos se interagem entre si. Barros, Carmo e Silva (2012) 

afirmam que as redes sociais atualmente não se limitam somente à rede de contatos 

físicos, vai além disso, se refere como a possiblidade de conectar por meio de um 

dispositivo móvel e interagir, produzir, publicar, obter notícias e realizar pesquisas. 

Di Felice (2012) cita que no século XX disseminou a concepção de que as mídias 

teriam apenas o papel de expor a informação, intitulado como um meio de comunicação 

mecânico e distante do telespectador. Em contrapartida, neste mesmo período observava-

se a ideia contrária de outros autores, que se referiam a esse período como um movimento 

de transformação e não apenas como algo pronto. 

Para Júnior (2016) a criação das tecnologias de informação e comunicação, 

viabilizaram a criação de redes digitais compartilhadas, o que proporcionou um processo 

de conhecimento nunca imaginado antes. 

Portanto, Di Felice (2012) afirma que surgiu uma nova composição na tecnologia 

informativa, que troca os meios de comunicação tradicionais por redes horizontais 

flexíveis e compartilháveis. 

Nesse novo contexto da era digital aconteceram diversas mudanças na forma de 

relacionamento, onde o contato com outro passa a ser abstrato em vez de concreto, antes 

os grupos que eram para encontros presenciais se transformaram em redes sociais livres 

de obstáculos como hora e lugar, e ainda se relacionam com outras pessoas diferente do 

seu meio social, proporcionando criar novos vínculos (SILVA; DUARTE; SOUZA, 

2013). 

Desta forma, o presente trabalho questiona: As redes sociais influenciam o 

comportamento humano? Acredita-se que o comportamento humano é influenciado de 

forma significativa pelas redes sociais. 

Atualmente a sociedade demanda imediatez dos indivíduos nas respostas, nas 

explicações, no âmbito profissional e pessoal; surge então uma nova alteração, onde que 
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os bits têm mais importância que os átomos e os bens materiais não são sinônimo de 

patrimônio. Quando se cita a expressão “tempo real”, ela é bem precisa, a informação 

movimenta-se num espaço de tempo bem estreito pelos meios de comunicação que 

percorre e cercam o mundo. O ser humano vive numa era de incessante obtenção de 

informações, contaminadopelarepercussão digital e ainda pela onda de telecomunição e 

sistemas de comunicação (SILVA; DUARTE; SOUZA, 2013). 

Para Júnior (2016) a mudança de comportamento devido à repercussão e 

propagação das tecnologias é percebida apenas como uma das partes afetadas por essa 

revolução digital. O jornalismo é um exemplo dessa situação. 

Di Felice (2012) afirma que a política, instituições públicas e privadas, as 

universidades, os processos culturais, sofreram modificações diante dessa nova era 

digital. Silva, Duarte e Souza (2013) acrescentam que esses impactos são percebidos 

também em atividades artísticas, na educação, trabalho. Com isso o ser humano segue 

parcial, às vezes sendo passivo ou ativo num contexto característico e de mudanças 

tecnológicas relevantes. 

Assim, essa difusão tecnológica, deixa de ser algo palpável, observável e 

tangível para se transformar em um sistema de redes incalculável de dados para ser 

absorvido e reestruturados pelas pessoas (DI FELICE, 2012). 

A presença da mídia e os meios de comunicação não oferecem somente 

oportunidades para obter novos conhecimentos. Contribuem também para enxergar 

novas possibilidades como mudanças de paradigmas, princípios, crenças e concepções. 

E ainda interferem na maneira de conceber o mundo e o olhar individualizado sobre as 

outras pessoas e o futuro (CARDOSO; LAMY, 2011). 

Dessa forma, percebe-se que o computador aderido à internet e aos utensílios 

da tecnologia de informação proporcionou alterações consideráveis no comportamento 

humano, que modificaram e continuam transformando grande porcentagem das 

comunicações (JAMIL; NEVES, 2000). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral: 

 

 

Verificar a influência das redes sociais no comportamento humano. 

 

2.2 Específicos: 

 

 

Entender quais as implicações do uso das redes sociais na transformação da 

sociedade; 

Demonstrar como ocorre as mudanças do comportamento humano frente a essa 

nova era digital; 

Compreender como se dá a interação dos sujeitos quando estão inseridos nas 

redes sociais. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

 

COMPORTAMENTO HUMANO E AS REDES SOCIAIS 

 

ANA LAURA ARAÚJO RODRIGUES 1 

PROFA. DRA. VANESSA CRISTINA ALVARENGA2 

 
Introdução: A era digital suscitou alterações consideráveis no comportamento humano, 

onde o contato com outro passou a ser abstrato conduzido pelas redes sociais livres de 

obstáculos como hora e lugar, proporcionando criar novos vínculos. As redes sociais 

possibilitaram um avanço não só no meio informativo, mais num contexto social mais 

abrangente, atingindo a esfera política, econômica, cultural, dentre outras. O computador 

aderido à internet e aos utensílios da tecnologia de informação proporcionou alterações 

consideráveis no comportamento humano, que modificaram e continuam transformando 

as comunicações entre os indivíduos.Objetivos: Verificar a influência das redes sociais 

no comportamento humano; ir em busca de entender quais as implicações do uso das redes 

sociais na transformação da sociedade; procurar demonstrar como se dá as mudanças do 

comportamento humano frente a essa nova era digital; compreender como se dá a 

interação dos sujeitos quando estão inseridos nas redes sociais. Material e Métodos: 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e de campo, realizada na cidade de 

Coromandel/MG, no qual foram convidados nove participantes, sendo três jovens na faixa 

etária de 21 anos, três adultos acima de 21 anos, três idosos acima de 60 anos. A coleta de 

dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada elaborada pelas 

pesquisadoras, a mesma foi gravada mediante a autorização dos participantes. Após 

realizadas as entrevistas os dados foram enviados para um arquivo no computador, em 

seguida foram ouvidos e digitados na íntegra para então serem correlacionados com a 

literatura disponível, através da análise de conteúdo, permitindo organizar as informações 

em categorias. Resultados: Evidenciou-se que as pessoas têm uma necessidade constante 

de fazer uso das redes sociais tanto para fins de entretenimento, como para trabalhar, 

estudar, dentre outros, percebeu-se também que a utilização exacerbada das redes sociais 

intefere na maneira de se relacionar e acarreta consequências favoráveis e desfavoráveis 

para a sociedade. Considerações finais: A hipótese estipulada inicialmente foi 

comprovada por meio das falas dos participantes, uma vez que constata-se que o 

comportamento humano mediante o uso das tecnologias e redes sociais é influenciado 

consideravelmente tanto de forma positiva quanto negativa. Ainda destaca-se que as 

pessoas muitas vezes são induzidas a fazerem parte desse contexto e às vezes nem se dão 

contam disso. 

 
Palavras chaves: Comportamento Humano. Redes Sociais. Sociedade. 

 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The digital age has aroused about considerable changes in human behavior, 

where the contact with others has become abstract driven by social networks free of 

                                                      
1 Autora, graduanda de Psicologia pelo UNICERP. 
2 Orientadora, Professora de Psicologia do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, Doutora 

em Educação. 
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obstacles such as time and place, creating new links. Social networks have made it 

possible to advance not only in the information medium, but also in a broader social 

context, reaching the political, economic and cultural spheres, among others. 

Objectives: To verify the influence of social networks on human behavior; go in search 

of understanding the implications of the use of social networks in the transformation of 

society; seek to demonstrate how changes in human behavior take place in the face of this 

new digital age; understand how the subjects interact when they are inserted in social 

networks. Material and Methods: This was a qualitative, descriptive and field research, 

carried out in the city of Coromandel / MG, in which nine participants were invited: three 

young people in the 21-year age group, three adults over 21 years old, three senior citizens 

older than 60 years. Data collection was conducted through a semi structured interviews 

developed by the researchers, which was recorded with permission of the participants. 

After the interviews, the data was sent to a file on the computer, and then they were 

listened to and typed in full and then correlated with the available literature, through 

content analysis, allowing to organize the information into categories. Results: It was 

evidenced that people have a constant need to make use of social networks for 

entertainment, such as work, study among others, it was also noticed that the exacerbated 

use of social networks relate and have favorable and unfavorable consequences for 

society. Final considerations: The hypothesis stipulated initially was proven through the 

speeches of the participants, since it is verified that the human behavior through the use 

of the technologies and social networks is influenced considerably in a positive as well as 

negative way. It is also noted that people are often induced to become part of this context 

and sometimes they do not even realize it. 

  
Key words: Human Behavior. Social Networks. Society. 

  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente projeto tem como tema as redes sociais e o comportamento humano, 

se enquandro assim na linha de pesquisa da Psicologia Social. Entende-se por redes 

sociais segundo Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005) o compartilhamento de notícias e 

informações onde os indivíduos se interagem entre si. Barros, Carmo e Silva (2012) 

afirmam que as redes sociais atualmente não se limitam somente à rede de contatos 

físicos, vai além disso, se refere como a possiblidade de conectar por meio de um 

dispositivo móvel e interagir, produzir, publicar, obter notícias e realizar pesquisas. 

Di Felice (2012) afirma que surgiu uma nova composição na tecnologia 

informativa, que troca os meios de comunicação tradicionais por redes horizontais 

flexíveis e compartilháveis. 

Nesse novo contexto da era digital aconteceram diversas mudanças na forma de 

relacionamento, onde o contato com outro passa a ser abstrato em vez de concreto, antes 
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os grupos que eram para encontros presenciais se transformaram em redes sociais livres 

de obstáculos como hora e lugar, e ainda se relacionam com outras pessoas diferente do 

seu meio social, proporcionando criar novos vínculos (SILVA; DUARTE; SOUZA, 

2013). 

Desta forma o presente trabalho questiona: As redes sociais influenciam o 

comportamento humano? Acredita-se que comportamento humano é influenciado de 

forma significativa pelas redes sociais. 

Atualmente a sociedade demanda imediatez dos indivíduos nas respostas, nas 

explicações, no âmbito profissional e pessoal; surge então uma nova alteração, onde que 

os bits têm mais importância que os átomos e os bens matérias não são sinônimo de 

patrimônio. Quando se cita a expressão “tempo real”, ela é bem precisa, a informação 

movimenta-se num espaço de tempo bastante estreito pelos meios de comunicação que 

percorre e cercam o mundo.  

O ser humano vive numa era de incessante obtenção de informações, 

contaminadopela repercussão digital e ainda pela onda de telecomunição e sistemas de 

comunicação (SILVA; DUARTE; SOUZA, 2013). 

Para Júnior (2016) a mudança de comportamento devido à repercussão e 

propagação das tecnologias é percebida apenas como uma das partes afetadas por essa 

revolução digital. O jornalismo é um exemplo dessa situação. 

Di Felice (2012) afirma que a política, instituições públicas e privadas, as 

universidades, os processos culturais, sofreram modificações diante dessa nova era 

digital.Silva, Duarte e Souza (2013) acrescentam que esses impactos são percebidos 

também em atividades artísticas, na educação, trabalho. Com isso o ser humano segue 

parcial, às vezes sendo passivo ou ativo num contexto característico e de mudanças 

tecnológicas relevantes. 

Dessa forma, percebe-se que o computador aderido à internet e aos utensílios da 

tecnologia de informação proporcionou alterações consideráveis no comportamento 

humano, que modificaram e continuam transformando grande porcentagem das 

comunicações (JAMIL; NEVES, 2000). 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e de campo. O método qualitativo 

busca analisar e interpretar detalhes significativos, descrevendo as dificuldades do 

comportamento humano. Procura analisar e investigar hábitos, atitudes, tendências e 

comportamentos. Neste método, o pesquisador utilizará amostras, os dados serão 

analisados em seu conteúdo psicossocial e instrumentos coletados, sendo os instrumentos 

não estruturados. A pesquisa de campo tem o intuito de obter respostas e/ou informações, 

verificar questões e hipóteses diante de um problema a fim de validar um estudo em 

questão ou ainda revelar novas possibilidades, fenômenos e sua relação. Constitui-se 

primeiramente em criar uma pesquisa bibliográfica em seguida deve-se definir quais 

técnicas serão utilizadas nas coletas de dados e estabelecer a quantidade da amostra e por 

fim a coleta de dados e quais serão as técnicas para analisar (MARCONI; LAKATOS, 

2003). 

Caracteriza-se por pesquisa descritiva segundo Gil (2008), destacar pontos de 

alguma comunidade, fenômeno ou interação entre variáveis. Esse tipo de pesquisa se 

destina a estudar características de um agrupamento: como sexo, escolaridade, renda, 

distribuição por idade. 

 

3.2.2 Cenário da pesquisa 

 

 
Este estudo foi realizado na cidade de Coromandel, no estado de Minas Gerais 

localizado na região do Alto Paranaíba. De acordo com o IBGE (2015) a população 

estimada para o ano de 2017 é de 28.508 habitantes. A principal fonte de renda da cidade 

é a pecuária e agricultura, juntamente com garimpo. 
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3.2.3 Participantes da pesquisa 

 

 

Foram convidados 9 (nove) participantes de forma aleatória, da cidade de 

Coromandel/MG, sendo 3 (três) pessoas jovens, na faixa etária de 18 a 21 anos; 3 (três) 

adultos, na faixa etária acima de 21 anos; e 3 (três) idosos, na faixa etária acima de 60 anos, 

independente de sexo, profissão, dentre outras retrições. Acredita-se que o número de 9 

(nove) participantes seja satisfatório para a obtenção das informações desejadas na 

presente pesquisa, tanto por se tratar de uma pesquisa de monografia que não tem a 

pretensão de abranger um número grande de pessoas, e por ser uma pesquisa qualitativa. 

González Rey (2010) pontua que na pesquisa qualitativa independentemente do 

número de participantes, o que realmente é relevante é a qualidade dos trechos de 

informação produzidos, sendo a significação e possibilidades de articulação dando 

legitimidade a estas informações. 

 
3.2.4 Técnica de coleta de dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada elaborada 

pelas pesquisadoras (APÊNDICE A). Segundo Gil (2008) a entrevista tem como objetivo 

a formulação de perguntas e obtenção de respostas por meio da contribuição de 

participantes que favoreçam a pesquisa. É um diálogo em que uma das partes busca por 

dados e a outra repassa informações. Entre as técnicas de coleta de dados a mais dinâmica 

é a entrevista. Onde apresenta a entrevista estruturada e semiestruturada, em que a 

primeira procura respostas mais objetivas e a última não se detém a um protocolo 

estabelecido e rígido se configurando de maneira mais espontânea. 

A aluna pesquisadora entrou em contato com os possíveis participantes, os quais 

foram escolhidos de forma aleatória, alguns foram indicados pela rede de contatos da 

pesquisadora, no entanto, procurou-se não entrevistar pessoas do convívio pessoal da 

mesma. O contato ocorreu via telefone e/ou pessoalmente a fim de explicar sobre a 

pesquisa e convidá-los a participar da mesma. Deste modo, os que aceitaram participar 

definiram o melhor dia, local e horário, para realização da entrevista. 

Três entrevistas ocorreram no local de trabalho dos partcipantes, de maneira 

tranquila e sem interrupções, as demais entrevistas ocorreram na própria residência dos 
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participantes. O tempo de duração variou entre 15 a 20 minutos, respeitando a 

subjetividade de cada indivíduo. 

Mediante a autorização dos participantes as falas foram gravadas, para 

posteriormente serem transcritas e analisadas. Também foi necessário que os participantes 

assinassem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE B). 

 
3.2.5 Procedimento de análise de dados 

 

 

Após a realização das entrevistas, os dados foram enviados para um arquivo no 

computador, em seguida foram ouvidos e digitados na íntegra, a fim de auxiliar na análise 

individual e coletiva dos mesmos, procurando sempre correlacioná-los com a literatura 

disponível, através da análise de conteúdo, que permitiu organizar as informações em 

categorias. 

Segundo Campos (2004) análise de conteúdo se caracteriza como um método 

bastante usado na análise de dados qualitativos, concebido por uma soma de técnicas de 

pesquisa com o intuito de entender o sentido ou demais sentidos de determinado 

documento. 

As categorias, segundo González Rey (2010, p. 139) “representam formas de 

concretização e de organização do processo construtivo-interpretativo que permitem seu 

desenvolvimento por meio de núcleos de significação teórica portadores de certa 

estabilidade”. 

 
3.2.6 Questões éticas 

 

 

Essa pesquisa está de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, a qual estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos. O 

mesmo foi submetido a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP 

(COEP/UNICERP) e a coleta de dados foi realizada somente após aprovação do 

COEP/UNICERP (ANEXO A) e da assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido. 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A seguir estão expostas as categorias que reuninem informações das entrevistas 

para  facilitar a compreensão da pesquisa. Ressalta-se que os resultados obtidos através 

das falas estão embasadosnos referenciais teóricos e na análise de conteúdo. O objetivo 

foi demonstrar os resultados alcançados, no qual, com honestidade e ética respeitou a 

integridade dos relatos de cada participante. E com o intuito de promover sigilo da 

identidade das pessoas entrevistadas adotou-se a seguinte denomição P1, P2, 

sucessivamente. 

 

3.3.1 Dados sociodemográficos 

 

 

A fim de obter maiores informações dos participantes, o quadro a seguir ilustra os 

dados sócio demográficos como sexo, idade e profissão. 

 
Quadro 1 – Dados sócio demográficos dos participantes 

Participantes Sexo Idade (anos) Profissão 

P1 Feminino 22 Estudante 

P2 Feminino 30 Técnico em Farmácia 

P3 Masculino 18 Vendedor 

P4 Feminino 60 Do Lar 

P5 Feminino 62 Farmacêutica/Bioquímica 

P6 Feminino 63 Aposentada 

P7 Masculino 28 Advogado/Professor/Vereador 

P8 Feminino 18 Estudante 

P9 Feminino 21 Vendedora 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que no Quadro 1 que os entrevistados têm idade entre 18 e 63 anos, há 

um maior número de participantes do sexo feminino, sendo apenas 2 do sexo masculino. 

As profissões variaram bastante, em maior prevalência vendedor. 

 

3.3.2 Mudança de comportamento por meio do advento tecnológico 

 

 

Souza e Saito (2014) citam que a necessidade de comunicação se deu desde o 
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início da humanidade. Iniciou no período pré-histórico como advento das ilustrações 

nas paredes das cavernas, que demonstrava o interesse de expor suas criações 

acessivelmente para qualquer pessoa. Em seguida, sugiram outras formas de mostrar 

suas obras. Por meio de pinturas em telas que já exibiam diversos temas como 

paisagens e até de pessoas da realeza. 

Recuero (2009) afirma que dentre as aquisições alcançadas pela sociedade a 

maiorfoi a do advento da comunicação compartilhada. Tudo começou por meio da 

caligrafia de cartas, em seguida pelo telefone e também outros meios de comunicação 

não presenciais. Já era possível ter a interação e contato direto com as mais variadas 

pessoas de diferentes espaços geográficos. Tinha, por exemplo, a prática de pen pal, 

que consistia em uma lista de endereços de pessoas de diversos lugares, no qual tinham 

autorização para retirá-los e fazer contato com os mesmos. A intenção seria 

proporcionar vínculos e interação constantes entreindivíduos. 

A aquisição do computador doméstico foi a porta de entrada e ponto crucial 

para uma gama de mudanças tecnológias que se transformou aos poucos e substituiu 

práticas antigas para conquistar o momento de aquisição da internet. A internet ainda 

oferece um novo cenário sociocultural que expande as questões relacionadas à 

visibilidade e a conexão as redes sociais no cotidiano. Desde século XX até o momento 

atual, os processos tecnológicos se transformaram de maneira rápida e progressiva e 

obtiveram também a função de desempenhar uma espécie de onipresença de grande 

relevância na modernidade do dia a dia (SOUZA; SAITO, 2014). 

Di Felice (2012) menciona que as redes sociais possibilitaram um avanço não 

só no meio informativo, mais num contexto social mais abrangente, atingindo a esfera 

política, econômica, cultural, dentre outras. 

Desta forma, a presente pesquisa questionou sobre vendas, negócios, educação, se 

as redes sociais facilitam e/ou otimizam essas circuntâncias, obtendo-se as seguinte 

respostas: 

Demais, principalmente compras, eu acho que fica até mais fácil, olhar 

uma coisa pela internet do que você ter que sair e procurar nas lojas, 

você compra pela internet e recebe em casa você não tem nenhum 

trabalho de sair em loja e procurar essas coisas. E educação também, às 

vezes você tem dúvida em alguma coisa vai olhar um vídeo no youtube, 

você pesquisa tem resposta em poucos segundos (P1). 

 

Como eu sou vendedor, tipo, vendas eu vejo que facilita, principalmente 

o whatsapp, tem os contatos dos clientes da loja só manda mensagem, 

deixa separado ele passa lá e pega. Na educação não sei, porque na 

educação pública não tinha muito a questão da internet, talvez na 
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educação privada melhorou bastante não sei (P3). 

 

Facilitaram bastante porque recentemente, até nessa pergunta é 

importante você conversar com alguém dos correios. O que o correio 

entrega de vendas pela internet em Coromandel é uma coisa absurda e 

no ponto de vista da educação as faculdades estão cada vez mais 

investindo neste tipo de propaganda para ganhar o aluno, para mostrar 

que a faculdade faz que isso acontece, mostrando seus projetos, então 

isso aí acontece demais e tem crescido consideravelmente esse público 

que compra através da internet porque é fácil com um, dois, três cliques 

você não precisa nem sair de casa para adquirir a situação, então isso aí 

tem crescido muito esse comércio (P7). 
 

Eu acho que facilita muito, porque divulgação eu acho que a alma do 

negócio, em qualquer coisa que você for fazer a divulgação ajuda 

muito, igual, tem muitos blogs, até no facebook mesmo, muita gente 

dando aqueles vídeos aulas, então nessa parte se tudo for feito com 

cautela certa acho que ajuda sim. Na verdade, eu não sei se acho que sim 

ou que não na educação, porque assim, igual estou te falando, tem muita 

criança hoje em dia que tem rede social e tem muita gente sem noção 

em rede social, então assim, posta alguma coisa que não é educativa e 

que elas vê então, acho assim... Não sei que que eu acho, eu fico meio a 

meio sabe, mais acho que fica mais para não, acho que está mais para 

divulgação, porque aí tem gente que compra até seguidor para divulgar 

a rede social, então está mais para divulgação do que para educação 

(P8). 
 

Sim, porque é... Hoje em dia tem as vendas, igual instagram, facebook 

tem os anúncios, isso interferem nessas coisas que você falou. Na 

educação eu acho que atrapalha porque muitas vezes é... As pessoas 

passam mais tempo no celular e nas redes sociais do que estudando, 

atrapalha no trabalho também. Tipo, hoje em dia se uma pessoa perde 

um animal de estimação ou um objeto pessoal e ela divulga nas redes 

sociais, automaticamente aquilo se espalha em uma velocidade 

altíssima, vai passando de uma pessoa para outra porque as pessoas 

compartilham aquilo e em muitos casos é encontrado o que a pessoa 

perdeu. [...] Além disso, ajuda também no contato à distância, por 

exemplo, meu namorado é de Patos de Minas, e as redes facilitam muito 

nosso relacionamento, seja por mensagem que chega fácil e rápido e até 

ligação de vídeo. Isso diminui 50% da falta da presença física dele. O 

que antigamente era muito complicado, as pessoas tinham que trocar 

cartas, muitas vezes era um processo demorado, não só na questão de 

namoro. Minha família mora longe,e é muito fácil manter contato com 

ela e matar a saudade pelas redes sociais (P9). 

 

Por meio das falas dos partcipantes percebe-se que as redes sociais facilitaram 

bastante a comercialização não presencial por meio de divulgação de produtos e serviços, 

no qual, agora pode-se adquirir mercadorias sem precisar de ir numa loja loja fisíca. Já na 

educação, essas plataformas muitas vezes auxiliam por meio de vídeo aulas 

disponibilizadas em fácil acesso e por outro lado atrapalham, pois serve como objeto de 

distração da atenção. 
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Segundo Minhoto e Meirinhos (2012) quando as redes sociais foram criadas nunca 

se pode imaginar o quanto seria extremamente importante atualmente. A facilidade de 

acesso disponibilizada conquista todas as faixas etárias, principalmente os jovens. Para 

tanto, as escolas não deveriam camuflar essa realidade presente no cotidiano dos alunos, 

que é nítida ao observar o comportamento da maioria. Deveria aproveitar esse uso em 

massa e desviar o interesse para o ensino-aprendizagem, onde os discentes 

desenvolveriam melhor as competências propostas pelas disciplinas. 

Percebe-se que as instituições de ensino precisam ofertar diferentes viesses que 

auxiliem no desenvolvimento da aprendizagem de forma com que aprimore o que já é 

disponibilizado normalmente, substituindo por algo mais funcional, tecnológico e 

inovador. Os professores também devem se adequar e proporcionar uma pedagogia 

flexível e empreendedora, só assim obterá um resultado educacional com maior êxito 

(SILVA; DUARTE; SOUZA, 2013). 

Pelo fato da sociedade atualmente se encontrar em novo período de transmissão da 

história, chamado Era Digital, por meio do uso constante das novas tecnologias de 

comunicação essa fase agregou na sociedade contemporânea novos estilos de vida, 

experiências diferentes, e mudanças de comportamentos (GERMANO; NOGUEIRA, 

2017). 

Souza e Saito (2014) mencionam que a constituição de novas tecnologias 

disponibilizou uma infinidade de instrumentos tecnológicos que passaram a fazer parte 

habitualmente da rotina das pessoas como algo comum e fundamental, e em vários 

instantes do dia norteia e influencia os comportamentos dos indivíduos. As projeções 

audiovisuais proporcionadas por computadores, celulares, entre outros, condiciona a 

rotina dos indivíduos, tanto de modo pessoal como coletivo, proporcionada pela extensão 

espaço-temporal de imagens sons e palavras, que estabelece uma relação entre o sujeito e 

o que é disponibilizado por essas telas. A cultura midiática modifica cada vez mais a 

realidade e os processos instituídos em sociedade. Deste modo, a mídia se refere como 

produto e produção que se configura e descontrói os meios tradicionais de comunicação, 

deixando claro que não é apenas um meio de comunicação unidirecional e distante, e sim, 

de uma tecnologia de fácil acesso, próxima e comum. 

Com base no que os autores Souza e Saito (2014) afirmam, foi questionado se a as 

redes sociais influenciam o comportamento humano, e obteve-se as seguinte respostas: 

 

Sim. Eu acho que as pessoas antes das redes sociais, acho que tinha a 

cabeça um pouco fechada em relação a várias coisas, e eu acho que com 
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essas novas, onda, das redes sociais, as pessoas se abriram mais, como 

que eu posso falar? Antes das redes sociais as pessoas tinham a cabeça 

um pouco fechada em relação a vários assuntos e acho que depois das 

redes sociais as pessoas mudaram um pouco o jeito de pensar, 

evoluíram um pouco o jeito de pensar, ficaram mais tolerantes a vários 

assuntos (P1). 
 

Sim. Sim influencia bastante, porque às vezes você chega num lugar, 

igual por exemplo, aqui em Coromandel mesmo, você chega em certos 

lugares, lojas as pessoasestão lá mexendo e não pára para te atender, só 

fica lá quetinha, aí a outra pessoa que está fazendo outra coisa, às vezes 

está até atendendo outra pessoa, larga vai lá e te atende e a outra pessoa 

fica lá do mesmo jeito, mexendo no celular. Aqui em Coromandel tem 

demais isso, se você for olhar, passar nas lojas você vai perceber que 

está todo mundo mexendo em rede social. O comportamento influencia 

bastante, porque sem o celular a pessoa pode até estar mais 

comunicativa, ela pode estar mais ativa, com o celular pra rede social 

ela fica mais acanhada, ela fica mais retraída né, a comunicação com o 

outro não é tão próxima assim do que se fosse sem a utilização dessa 

rede social (P2). 
 

Muito, quer dizer, no meu caso acho que influencia, tipo sei lá, eu era 

bem da roça, então eu não tinha convívio com muita gente, não tinha um 

tanto de amigo e a partir do momento que você entra num grupo sei lá, 

você vê uma pessoa que é mais famosa, que está usando algum tipo de 

coisa, você quer fazer a mesma coisa e você tem isso através de rede 

social. Facebook, você o povo fazendo alguma coisa e fala: “Nossa 

também quero fazer isso”. E você pega e faz (P3). 
 

Quem tem a cabeça feita não, mais esses mais jovens influencia demais 

né, muita coisa que acontece poderia não acontecer se não fosse a rede 

social, mais... Não se vive mais sem eles né, sem o telefone né (risadas) 

(P4). 
 

Eu acredito que sim, influencie muito, mais todo mundo tinha que ter 

mais cuidado no uso, porque tem muito modismo, muitas pegadinhas e 

que se a pessoa tiver muito iludida cai nessas pegadinhas e pode 

acontecer até um desastre na vida da pessoa por causa do mal uso. Mais 

ao mesmo tempo ela traz muita instrução auxilia muito na rapidez dos 

contatos, quem estuda para pesquisa é uma beleza! (P5). 

 

Uai depende do que vai ser, se for para coisas boa ensina, se for para 

coisas ruim né, ensina também né. Ensina coisa boa, coisa ruim. 

Influencia quem quer né (P6). 

 

Sem dúvida influencia porque uma grande parte da população ela vai 

pelo senso comum e se há algo que está sendo lançado ou na moda é... 

Na rede social que está todo mundo usando você pode ter certeza que a 

população vai querer copiar a grande parte, porque existe muito isso 

ainda de modismo. Aquelas frases de efeito... Esqueci o nome... É sobre 

me diga alguma coisa. Correntes... (P7). 

 

Com certeza, com certeza tanto para má quanto para boa como para 

desenvolver como para regredir a cabeça da pessoa (P8). 
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Sim, porque a pessoa, por exemplo, é... Moda, a pessoa vê as coisas lá 

no Instagram e começar a usar ou procurar aquilo, então influencia 

muito (P9) 

 
 

Evidencia-se que as redes sociais são instrumentos que influenciam a grande 

maioria dos indivíduos, pois, os mesmos se deixam levar por uma situação viralista 

momentânea e querem estar incluídos nela. Um fato que chama atenção é que as duas 

participantes idosas dizerem que as redes sociais influenciam só os jovens e os demais 

que deixam ser maleáveis. Lucas (2002) menciona que a vasta quantidade de informações 

disponíveis nas plataformas sociais determina que elas têm grande poder de influenciar e 

persuadir a sociedade, pois o que caracteriza esse espaço é a facilidade de exposição e 

articulação dessas mensagens para qualquer pessoa e consequentemente promove 

mudanças culturais via internet. 

Segundo Paixão et al., (2012) o século atual é constituído pelo mercado da 

tecnologia, sua base se sustenta no conhecimento e informação, desse modo, com o avanço 

das tecnologias, em especial da internet, se tornou algo jamais pensando antes e de 

extrema importância. Com o desenvolvimento progressivo da internet, essa disponibilizou 

diversos utensílios que fazem parte da rotina da sociedade moderna e globalizada, 

oferecendo a aproximação das pessoas que têm interesses parecidos, e ainda tem como 

objetivo fazer com que as pessoas se mantenham conectadas e participativas. 

Diante da realidade das redes sociais na rotina das pessoas entrevistadas 

questionou-se com qual frequência checam suas contas. Os resultados estão expostos no 

gráfico a seguir: 

Gráfico 1 – Frequência com que as pessoas checam as redes sociais durante o dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

                    Fonte: Dados da pesquisa. 

idosos 
adultos 

Até duas vezes 
jovens 

 

Quando pode 

O dia todo 
 

 

P
es

so
a

s 



24 

 

 

Através dos dados obtidos, nota-se que todos os jovens, juntamente com dois 

adultos checam suas contas várias vezes ao dia, sempre que soa alguma notificação, para se 

inteirarem sobre as atualizações ou por entretenimento, já o terceiro participante desse grupo 

diz que visualiza quando tem um tempo disponível. Em contrapartida os idosos tendem a 

usar menos desse artifício, no máximo duas vezes ao dia, por não sentirem tanta 

necessidade em comparação com os jovens. Todos idosos usam mais o aplicativo 

Whatsapp, com o objetivo mais prático de comunicar com a família e amigos e às vezes 

repassam mensagens de entretenimento. Segundo Paixão et al., (2012) as redes sociais são 

usadas por grande parte da sociedade, e uma boa parcela dessas pessoas é composta por 

jovens. 

Diante dos dados alcançados verifica-se que o advento tecnológico contribui com 

inúmeras mudanças significativas, desde a maneira de se comunicar quebrando barreiras 

geográficas, até na modificação da forma tradicional de vendas, no qual, o comércio hoje 

tem grande faturamento via internet, visto que, Silveira e Soares (2011) mencionam que 

um grande público é aliciado a comprar na internet pelo marketing do grupo da rede social 

do qual pertence. 

Silveira e Soares (2011) afirmam que outro ponto de mudança é na educação, por 

meio de vídeos aulas expostas nos grupos das redes, a cada dia ganha mais adptos desse 

instrumento.  

Araújo, Rosana e Pedroso (2010) relatam, que atualmente para se atualizar sobre 

notícias ou conhecimentos específicos não é mais necessário ir em busca de jornais ou 

visitar bibliotecas, as redes sociais têm mecanismos simplistas que oferecem o mesmo 

de forma confortável. Em meio a tanta facilidade, os hábitos das pessoas são influenciados 

e modificados e os costumes rotineiros são deixados de lado para dar destaque a esse novo 

molde de sociedade.  

Portanto, nota-se que o indivíduo é manipulado de tal forma, que o mesmo se deixa 

levar praticamente o dia inteiro envolvido nesse “mundo” e não faz uma leitura crítica 

dessa situação. Segundo Barros, Carmo e Silva (2012) as redes sociais com certeza 

tem grande poder de persuasão e influência, observa-se isso em parte, pelo fato dos 

compartilhamentos extremamente rápidos, os quais levam informações de um polo ao 

outro em questão de instantes e acarreta uma grande transformação na sociedade como um 

todo. 
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3.3.3 Interação entre os indivíduos mediante as redes sociais 

 

 

O desenvolvimento das tecnologias de comunicação einformação 

disponibilizaram uma praticidade enorme para as pessoas se articularem e opinar, e com 

essa facilidade nota-se um crescimento consideráveldas redes sociais nesses últimos 

tempos, que proporcionou também um espaço acessível, simples e articulado 

(CARVALHO, 2011). 

Para Germano e Nogueira (2017) o momento atual é tido como a era do super 

compartilhamento, no qual as pessoas expõem diversas situações da sua vida online, 

exibem e compartilham fotos e vários conteúdos, isso tudo viabilizado pelas redes sociais. 

As inovações tecnológicas de informação constituídas na Era da Web disponibilizaram 

diferentes formas de narrativas. Inúmeras histórias pessoais são expostas e podem ser 

acompanhadas rotineiramente com fácil acesso, por meio de dispositivos digitais como 

Facebook, Instagram, YouTube, entre outros. Pensando nesse novo modo de se 

comunicar, na presente categoria buscou-se compreender como é a relação entre os 

indivíduos no momento atual. Desta forma, indagou-se primeiramente quais as mudanças 

que as redes sociais trouxeram para a sociedade e obteve-se as seguintes respostas: 

 
O mundo tecnológico hoje se você for olhar vem crescendo 

gradativamente né, porque, todo dia tem uma tecnologia nova, tem uma 

modinha nova, tem uma inovação, tem um aparelho, tem uma outra 

forma de você pensar né. Você vê uma coisa diferente que você nunca 

via, você olha a maneira de conversar, você olha os trejeitos, você olha 

o cabelo né, tudo influencia. Você olha o cabelo e fala: “Quero cortar 

meu cabelo assim, porque vi em tal revista, em tal noticiário das redes 

sociais”. Então tudo influencia. Se você for dar um apanhado geral é 

tudo cópia, é um “ctrl c” “ctrl v”, você não quer reinventar uma coisa 

nova para você, você vai adaptar o que o outro já faz para você, não é 

verdade? (P2). 

 

Mudança. Tem mudança de comportamento, tem o youtube que você 

acompanha, sei lá gente, no youtube, você começa a agir conforme as 

pessoas. Tem a mudança de rotina também, sei lá, de você ir num 

lanchinho e todo mundo ficar plugado no celular e não dialogando cara 

a cara. Mudança mais nessa parte mesmo do convívio, não tem mais 

aquela coisa de estar interagindo, está todo mundo conectado e ninguém 

quer dar papo um para o outro pessoalmente (P3). 

 

Menina, o telefone celular é uma avanço extraordinário, então agiliza a 

vida das pessoas, tudo fica mais rápido você perde menos tempo, eu 

acho isso uma beleza (P5). 
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Aproximação com o mundo e com as pessoas vamos dizer assim, uma 

aproximação com pessoas que estão distantes e uma distância das 

pessoas que estão próximas (P7). 

 

Diante das falas percebe-se que houveram várias mudanças com a tecnologia, a 

comunicação ficou ágil, a interação agora acontece intermediada por aparelhos celulares 

e os websites se tornaram grandes instrumentos de alienação. Segundo Araújo, Rosana e 

Pedroso (2010) as plataformas sociais entram progressivamente na rotina da sociedade, 

pois as pessoas cada vez estão mais tempo conectadas entre si. 

A integração de milhares de pessoas nas redes sociais só aumenta, e não se 

constitui como um episódio sem precedentes. Avoluma e se espalha a quantidade de 

usuários pelo planeta na mesma proporção que as redes sociais entram para a rotina dessas 

pessoas. Nota-se que as mesmas estão gradualmente mais tempo conectadas, em 

constante relação com amigos que fazem igualmente o uso dessa conectividade, seja com 

objetivo de obter informações dos mesmos, ou para disponibilizar notícias do próprio 

autor, geralmente isso acontece com a maior gama de detalhes possíveis. Frequentemente 

as páginas pessoais de vários usuários ficam explicitamente expostas de informações 

desde fotos, vídeos, a telefones e endereços, uma fonte de referências íntimas, atualizada 

pelo próprio indivíduo. E isso é realizado de forma tão espontânea que se faz assimilar ao 

fato de a pessoa querer certa visibilidade e obter um conforto ou ganho em se transformar 

em uma figura pública (SANTOS; CYPRIANO, 2014). 

As plataformas sociais disseminaram a exposição da vida pessoal e possibilitou 

discursar sobre. Não são discursos que geram grandes reflexões, mas relatos do cotidiano, 

situações corriqueiras e episódios ou casualidade banais. Trata-se de autobiografias que 

exibem o eventual e não tem o propósito de fazer refletir. Deste modo, o que é descrito e 

postado é a situação do momento atual e real, não só por meio da escrita, mas também 

por meio de fotografias. As mesmas ainda têm como característica principal a 

instantaneidade e a facilidade de compartilhar e expor qualquer situação em tempo real. E 

ainda proporcionam aos indivíduos visibilidade e o direito de ter voz e de sair do 

silenciamento e abandonar o anonimato. Em contrapartida, o indivíduo da era atual, 

encontra-se a todo tempo conectado e em diálogo com alguém, porém, permanece isolado 

do mundo externo, seja atrás da tela de um smartphone, televisão ou computador 

(GERMANO; NOGUEIRA, 2017). Diante dessa intensa conexão e o modo de se 

posicionar questionou-se: Quais são os sentimentos frente as mudanças tecnológicas dos 

últimos tempos? Você acha que essas mudanças estão rápidas? Enfim, o que você pensa 
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a respeito? 

Fico preocupada porque está rápido demais né, ninguém pensa direito 

antes de fazer as coisas, igual postar, comentar, compartilhar, vai só na 

onda das modinhas. Acho que devia repensar isso aí. Só que faz parte 

também o mundo evoluir assim também, precisa né, não tem jeito 

(risadas) (P2). 
 

 

Acho que é muito rápida as tecnologias que tinha antigamente 

comparada as de hoje dá uma desigualdade muito grande, sei lá. E você 

está plugado vinte e quatro horas nisso, todo mundo está monitorando o 

que você está fazendo, porque você deixa e você está vendo o que todo 

mundo está fazendo. Rápido tá, tem muito investimento para isso, muita 

gente investe em tecnologia, os aplicativos todo mês tem atualização, 

então considero que está muito rápido (P3). 
 

Sentimento. Aí eu acho que podia ser um pouco mais devagar eu sei a 

modernidade é isso mesmo, para o jovem está ótimo, mais a gente na 

idade da gente, acha que está muito evoluído, já por esses pequeninho 

que vem vindo né, que está entrando no mesmo ritmo, eu vejo pela 

menina da minha filha, você vê a cabecinha dela, os dois do meu filho, 

eles são muito muito, muito, também. Se deixar é o dia todinho com o 

telefone na mão, então eu acho que é meio perigoso (P4). 

 

Eu acho que está muito rápido, porque pensa, eu acho que facebook tem 

uns seis, sete anos que lançou, teve o Orkut também, eu tive, depois 

disso se você abrir o aplicativo para baixar as coisas é gigante e está 

sempre uma tecnologia na sua frente que você tem que comprar, uma 

que você tem que adquirir, uma porque senão você está atrasado, o seu 

pára de funcionar que é o caso iphone, então assim eu acho está muito 

rápido e eu fico meio apavorada com isso, está sendo muito rápido, 

daqui uns dias tem robô dando aula (P8). 
 

É muito rápido porque mal surgi uma rede social aí daqui já surgi outra 

e todo mundo começa a utilizar. As outras coisas tudo em geral, tudo 

que vai surgindo de novo na tecnologia todo mundo quer estar 

atualizado (P9). 

 

O ritmo com que as consequências do uso das redes sociais estão afetando a 

sociedade é motivo de preocupação para muitos, no passo que uma situação mal evolui, 

muitos não se reinteram e já está mudando novamente. Com citam Silveira e Soares 

(2011) a aldeia virtual faz cada vez mais parte do dia a dia da sociedade, tanto no âmbito 

pessoal quanto para o trabalho. Desta forma, o consumo por esse tipo de informação e 

tecnologia cresce intenso e desenfreado, o que impulsiona as pessoas a se encaixarem 

nessa nova era da informação. 

Outra consequência interessante a se observar é a transformação da mídia 

tradicional impressa, o jornal, que deixa de ser uma fonte de renda, para dar espaço a 

acessível mídia eletrônica (BARROS, CARMO, SILVA, 2012). 
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Santos e Cypriano (2014) mencionam que quando se considera a malha de amigos 

que um indivíduo possui as informações que lhe são ofertadas, imagens, vídeos e tudo 

que é postado, isso viabiliza ao sujeito a acessibilidade e meios para conquistar uma 

possível identificação. Essas atribuições tornam-se essenciais para a confirmação e 

pertencimento a rede de amigos. Segundo Germano e Nogueira (2017, grifo das autoras) 

o que motiva os indivíduos a permanecerem conectados em massa nas redes sociais, é a 

necessidade de pertencimento a um grupo e manutenção de vínculos, o que conduz para 

um "festival de vidas privadas", que são expostas em diversas direções. Constata-se o que 

foi exposto acima com as falas a seguir: 

 
Eu acho que hoje em dia o pessoal devia repensar mais nessas modinhas 

porque, mata o português em si né, porque não é só em Minas Gerais, 

só em São Paulo, Rio de Janeiro para todo lugar tem gíria né. Minas 

Gerais é “cê”, “co cê”, “bassora”, “barre” é... Aí vai trocando “vc” no 

whatssapp né, aí coloca um “cê” com acento circunflexo né, e vai 

trocando, se você for parar para pensar nessas modinhas aí de gírias, eu 

acho que talvez para o mundo de hoje que está tão avançado, mesmo o 

cê indo numa entrevista de emprego se você for utilizar isso você é 

reprovado na hora né, você não precisa nem trocar duas palavras na 

verdade. O tal da hashtag, está usando demais mesmo! O que o pessoal 

quer que chama atenção na verdade dessas gírias dessas modinhas né. 

Eu acompanho porque na verdade, se você for parar para pensar tudo 

tem modinha, é uma forma de inclusão na verdade, não de exclusão para 

essa sociedade moderna, para essa sociedade que está aí (P2). 
 

Porque eu era da roça e não era ligado nessas coisas. Na maioria das 

vezes era questão de amigo, chegava e falava ou você viu lançou tal 

coisa agora, ou até mesmo me criticava porque tipo eu não tinha. Falava: 

“Meu Deus mais você não tem?” Eu falava não, daí eu ia lá e baixava 

por causa disso. Foi para fazer parte de um grupo que eu estava meio 

que excluído (P3). 

 

Atualmente, até pessoas idosas querem estar atualizadas, mesmo que 

ainda falte popularidade das redes nessa faixa etária, eles não querem 

ficar para trás. Por exemplo, minha avó materna, demos de presente um 

celular com as tecnologias atuais, um smartphone, estamos ensinando 

ela a mexer pelo menos no whatsapp, para ela ficar mais conectada com 

o mundo, e nos contatar de forma mais rápida e prática, caso ela precise 

de algo também (P9). 

 
 

Por meio das respostas acima é nítido que as pessoas sentem necessidade de 

pertencimento a algum grupo e por isso se enquadram aos padrões estabelecidos 

espontaneamente para se sentirem incluídos. Silveira e Soares (2011) afirmam, que nas 

plataformas sociais a todo tempo existirá pessoas que serão estabelecidas como líderes, 

que são apontadas pelo grupo inconscientemente e as quais terá também seguidores. 
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Azevedo, Miranda e Souza (2012) mencionam que as redes sociais surgiram com 

suas singularidades e possibilidades e criaram as cidades digitais. Essa evolução não 

significa somente combinação de imagens e palavras, mais sim uma nova constituição no 

dinamismo das relações interpessoais. 

O desenvolvimento da comunicação transformou a maneira de interação. Assim, 

a comunidade regional deixa de ser a única alternativa de relações sociais, para abrir 

espaço para comunicação mundial, o que permite uma autonomia para escolher em que 

ambiente quer estar incluído e qual também não deseja ter contato (SILVEIRA, SOARES, 

2011). 

Portanto, segundo Ranguel e Pinheiro (2015), as redes sociais estão modificando 

conceitos, opiniões e a forma de se relacionar. Elas têm transformado a imprensa, o modo 

de noticiar, e os meios de comunicação em geral, como também diminuiu distâncias na 

mesma proporção que modifica as relações. 

 
3.3.4 Consequências advindas pelo uso das redes sociais 

 

 

Por mais que os conteúdos compartilhados sejam pessoais o ciberespaço promove 

um ambiente de diálogo e construção coletiva, pois permite a troca de conteúdos. A Web 

além de ser marcada por essa coletividade tem outro fator importante, que são os traços 

de vocabulário próprio e oralidade. Essa comunicação em rede oferece trocas e favorece 

bastante a sociabilidade entre os indivíduos. E a partir dessas trocas a subjetividade de 

cada pessoa é alterada, que atinge tanto o autor quanto o interlocutor. Constitui-se, 

portanto, as identidades online que se reformulam e atualizam o tempo todo (GERMANO; 

NOGUEIRA, 2017). A fim de verificar se a subjetividade é afetada por meio de modismos, 

realizou-se a seguinte pergunta: em relação a gírias, modismos ou viralizações impostos 

pela internet, como é essa situação para você, você acompanha, é indiferente ou se sente 

excluído por não conseguir acompanhar? 

 

Geralmente eu acompanho, estou por dentro das coisas (P1). 

 

Eu acompanho minha mãe até fica nervosa porque eu pego muita gíria, 

tipo eu acompanho alguns youtuber e nossa. E fala muita gíria e acaba 

que o que eles falamnos adaptamos a falar igual. Gíria “nu” falo demais! 

Mais a questão de gíria é mais a questão do falar e não postar (P3). 

Parcialmente, algumas situações eu te confesso que a gente acompanha 

como as hashtag esse acompanho, mais eu crio as minhas próprias né. 
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Mais nessas questões das hashtag e algumas frases de efeito que a gente 

publica no Instagram, no Face do escritório ou das minhas atividades 

políticas, então alguma coisa a gente acompanha mais é parcialmente 

não é totalmente. Eu não copio integralmente, eu copio parcialmente, 

não é que copio, eu pego aquela ideia e trago para o meu contexto 

jurídico ou político (P7). 

 

Eu acompanho porque sempre tem aqueles memes, que surgi aí vem as 

gírias, então aí todo mundo procura saber o que é aquilo e começa a usar 

no cotidiano. Eu uso muita gíria que aparece no Instagram (P9). 

 

Diante das falas evidencia-se que a subjetividade tem uma grande parcela alterada 

pelas informações expostas nas comunidades virtuais. Como salientam Costa e Araújo 

(2014) as redes sociais têm uma capacidade tremenda de influência subjetiva. Desta 

forma, as situações ocorridas nesse ambiente disseminam-se de maneira instantânea, 

tendo um longo alcance. Souza e Saito (2014) também afirmam que um dos resultados 

mais claros que a cultura midiática traz é contribuição para construção da subjetividade, 

por meio de uma gama de aparatos tecnológicos. 

Ranguel e Pinheiro (2015), afirmam que as redes sociais estão impregnadas 

emvárias relações, como na política, na área de produção e em outros interesses sociais. 

Seja em menor ou maior grau de intensidade, está presente em todas as extensões do 

desenvolvimento num âmbito social global. Deste modo, afim de investigar por qual 

motivo as pessoas se mantém conectadas, seja somente com o intuito de interação e 

entretenimento ou por outras situações, indagou-se os participantes com qual finalidade 

eles fazem uso das redes sociais. 

 
Normalmente o Whatsapp eu utilizo ele mais frequentemente, porque 

como aqui na farmácia tem muitas distribuidoras, tem os representantes 

eles mandam promoção, manda mensagem fala: “Oh tal medicamento 

assim assim está faltando no mercado e ele chegou, você quer utilizar 

para comprar? Você me manda o pedido?” Então não é só em si para 

conversa o aplicativo do Whatsapp, então mais eu utilizo mais para 

trabalho, além de... Não somente para trabalho, também para conversar 

para até informar também de outras coisas. As outras redes sociais eu 

não uso com tanta frequência eu uso umas duas, três vezes por dia no 

máximo, o Whatsapp é bem mais frequentemente (P2). 

 

Como advogado nós temos uma página “x” que publica situações de 

direito e deveres da população, conscientizando e informando o que 

tem. Como político na função de vereador eu costumo publicar as 

minhas ações parlamentares o que eu tenho feito para a população, o 

que eu tenho cobrado da administração, que que eu tenho conseguido 

de recursos, então, tudo isso eu costumo publicar nas redes sociais. Uso 

pessoal, fotos em eventos familiares, com amigos, com namorada, esse 

tipo de situação (P7). 
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Entretenimento, distração, trabalho de escola, pesquisa de inspiração 

para o meu curso, é isso, informação (P8). 

 

Observa-se que as plataformas sociais auxiliam no comércio, em divulgações, 

trabalho escolares e como forma e entretenimento. Júnior (2016) relata que são diversas as 

possibilidades de uso das redes oferecem, podem ser utilizadas como espaço de 

compartilhamento de informações, para trabalho, produção e distração. 

Segundo Germano e Nogueira (2017) as plataformas sociais facilitaram 

nitidamente a vida e a comunicação de inúmeras pessoas. Percebe-se tal efeito também 

nas manifestações organizadas pelo fácil acesso da comunicação. Questões são discutidas 

por essa via como o preconceito racial, legalização do aborto, visibilidade do público de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGTB), e entre tantos 

outros assuntos que agora conseguem ganhar o destaque que antes não tinham, deste 

modo, se quebram as crenças pré - concebidas pelo fato de poder debater situações que 

previamente eram ignoradas. As redes por um lado têm ajudado bastante a combater certos 

tabus criados, pois aproxima as pessoas da realidade e proporciona discussões saudáveis, 

no entanto, por outro, abriu brecha para o bullying virtual, uma coibição social que se faz 

por de trás das telas de inúmeros indivíduos preconceituosos que ofendem e oprimem e 

até mesmo compartilham situações constrangedoras e íntimas das vítimas. Para tanto, 

percebesse tal fato diante das seguintes falas: 

 
As pessoas hoje em dia elas deviam pensar mais sobre as redes sociais, 

porque às vezes certas pessoas utilizam as redes sociais para caluniar as 

pessoas, fazer malefícios com elas, que é o que mais tem hoje em dia, 

muitos e muitos processos contra calúnia, contra difamação, se você for 

parar para conversar com advogado é o que ele mais vai falar: “Oh usou 

minha imagem contra minha vontade”. É... Música, os cantores têm 

plágio, e outra igual eu e você que é estudante, se for pegar uma coisa 

da rede social e for mandar para o seu professor direto ele fala assim não 

é plágio, não quero, aí você vai ter que fazer tudo de novo (P2). 

 

As mudanças ? Eu acho que maior informação. É, maior acessibilidade 

de algumas coisas. Eu acho que as pessoas ficaram também meio 

covardes, de fazer aqueles discursos de ódio, aquelas coisas de poder 

julgar o outro, poder falar do outro,só porque está atrás do telefone, atrás 

do computador. Mais do mesmo jeito, acho que trouxe coisas boas, 

trouxe informações mais rápido, trouxe tipo assim, se você tiver um 

amigo longe para conversar, isso (P8). 

 

Se ocorre um caso que vai contra os conceitos morais da nossa 

sociedade, por exemplo, racismo, violência contra mulheres, etc., isso é 

exposto nas redes, até pelas vítimas e rapidamente o autor do crime 

começa a receber mensagens de julgamento, a ser denunciado (P9). 
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Por meio dos relatos nota-se que a malha das plataformas sociais acarretaram 

também pontos desfavoráveis, onde malfeitores se aproveitam da invibilidade para julgar 

e propagar discursos de ódio. Fato que Barros, Carmo e Silva (2012) também salientam, 

quando trazem que um dos impactos proporcionados pelas redes sociais é o bullying 

virtual ou "cibercrime", o qual atinge inúmeras vítimas, são atos que causam sofrimento, 

humilhação, constrangimento repetitivamente. Pode ocorrer de várias formas desde 

comentários em contas pessoais até em divulgação de fotos íntimas e invasão de perfil. 

Com a facilidade de acesso as redes a qualquer momento acarreta efeitos 

psicológicos nos indivíduos. Na maior parte do tempo as pessoas têm a atenção voltada 

para informações vindas de redes sociais, mensagens, e-mails, blogs, etc., e permanecem 

num ritmo constante e não se detém para refletir sobre as situações externas que ocorrem. 

Deste modo, não acontece um processo de autoconhecimento, pois, a pessoa não tem 

consciência dascoisas que ocorrem ao seu entorno o que influência na formação de sua 

personalidade (MARTINS; PORTO; BAVARESCO, 2015). Quanto a essa questão 

indagou-se sobre o comportamento das pessoas em comparação com a sociedade hoje e 

antes como era sem esse advento da tecnologia, e obteve-se as seguintes respostas: 

 
Antigamente a gente sentava numa roda de amigos e realmente 

conversava né, tanto assim, não só roda de amigos com a nossa família, 

a gente se encontrava mais, conversava mais, trocava ideia diferente, 

conversava mais do que acontecia com os antepassados, hoje não, com 

essa tecnologia de hoje a pessoa fala: “Vou ligar para um colega meu”. 

Paravocê vê, antigamente você usava era carta, demorava era uma 

semana, hoje não, você troca aí quatro, cinco palavras sai uma conversa 

enorme no whatsapp né, além de usar áudios, além de usar chamada de 

vídeo né, que todo mundo agora está com essa mania fica mais fácil de 

ver, mesmo estando longe (P2). 

 

Então pra mim, como eu morava na roça eu tive a parte sem internet 

também, assim não era bem roça mais era uma comunidade que não 

tinha internet. Antes a mulecada tipo, ia tudo para a quadra jogar bola, 

fazer qualquer outra coisa, ir para a escola tipo, também jogar bola era 

o que mais nós fazíamos, aí depois que um sinal de internet aonde eu 

morava, esquece quadra! Esquece tudo! E sei lá, mudança boa é que fica 

mais fácil, talvez uma pessoa está longe fica mais fácil de comunicar ou 

até mesmo de trabalho ajuda muito (P3). 

 

Eu acho que antes era muito melhor, as pessoas tinham contato um com 

o outro, as crianças brincavam. Elas tinham tempo para conversar com 

os pais e a rede social hoje, você às vezes estáno mesmo local e a criança, 

ou o adulto, o adolescente, eles não dirige a palavra mais pra um pai, 

para um avô, é só pelo contato da rede social mesmo, eu acho na parte 

de comunicação era melhor antes né. Hoje para contato está pior agora 

para você ter acesso as pessoas está melhor então é... (sorisso) (P4). 
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Eu acho que hoje com tecnologia que trás tanta modernidade, tanto 

avanço mais está afastando o convívio na família, as pessoas estão 

ficando mais isoladas e isso é um perigo porque a pessoa isolada vai ser 

tornando depressiva e aí as conseqüências da depressão é clara. Isso aí 

que é ponto negativo. Antigamente as pessoas se reuniam mais se 

visitavam mais e hoje em dia fica iludido conversando no celular vendo 

as mensagens de celular e esquece que tem que fazer amizade olhando 

olho no olho, isso é muito importante, porque você vê a reação do 

colega, você sente a dificuldade do colega, da pessoa que está 

conversando com você e nas redes sociais você conversa, é uma 

conversa muito assim distante... Você pode colocar muitas belezas ali 

que você não está sentindo. Muita falsidade! O que eu estou pensando 

no momento é sobre a depressão, esse isolamento, que nós já estamos 

com uma situação tão difícil dentro de nós, de egoísmo e pensando só 

em si e com essa facilidade ainda para você se fechar ainda mais eu 

penso nesse ponto só, não estou lembrando de outros pontos (P5). 

 

Através das inferências mencionadas acima, percebe-se que a evolução 

tecnológica, ao mesmo tempo, em que facilitou várias circunstâncias, também modificou 

costumes, alterou a maneira de dialogar, o que antes era resolvido pessoalmente, hoje se 

tornou mediado por smartphones, diminuindo o contato entre as pessoas, e contribuindo 

para elas se tornarem mais egocêntricas. Silva e Castro (2017) afirmam que por meio dessa 

intensa necessidade de atualizar e inovar as tecnologias de comunicação, esse processo 

perde aos poucos o controle e consequentemente traz malefícios à saúde da população. O 

uso desenfreado afeta significativamente o convívio e as interações, suscita modificações 

no comportamento social de crianças, adultos e idosos o que ocasiona o individualismo e 

também acarreta patologias mais graves como: isolamento social, depressão, dependência 

digital, cibercondria ou hipocondria digital, entre tantas outras. As pessoas estão 

adoecendo e nem percebem essa situação, se deixam levar pelo uso descabido, onde o 

cerne da subjetividade se forma por meio do ter, sem falar no fato da convivência entre 

amigos e familiares se tornar banal, pois os relacionamentos hoje têm mais significado 

quando constituídos nas plataformas sociais, através dos compartilhamentos e curtidas. 

Martins, Porto e Bavaresco (2015) afirmam que, embora se tenha esse ponto 

negativo, não significa que pessoas permitam ser dominadas por máquinas. As redes 

sociais apesar de tudo, proporcionaram também uma evolução bastante significativa, pois 

aproximou os indivíduos, onde as barreiras geográficas hoje já não significam mais nada. 

Silveira e Soares (2011) relatam que as distâncias já não limitam mais ninguém, ao 

contrário as pessoas interligam em fração de segundos. Além disso, os indivíduos se 

desenvolveram socialmente e economicamente e também ampliou as oportunidades e 

proporcionou adquirir conhecimentos e informações. 
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Conclui-se então que nas redes sociais acontece cotidianamente uma 

supervalorização de vários eventos que às vezes, não têm tanto significado, como as 

relações, notícias informais e uma nova maneira de organização. E o interessante a se 

observar é que mesmo esse movimento não surgindo de um âmbito formal, nota-se seus 

efeitos fora de sua órbita, como em instituições governamentais entre outras. Desta forma, 

as pequenas situações realizadas no micro consequentemente influenciam o macro, isso 

tudo intermediado pelas redes de interações (MARTELETO, 2001). 

Barros, Carmo e Silva (2012) citam que os espaços virtuais agregados às redes 

sociais transformaram expressivamente a sociedade. Tais modificações são positivas e 

necessárias pois, facilitaram nitidamente diversas situações, mais claro que acarretou 

consequências negativas também, no entanto, esses aspectos desfavoráveis são passíveis 

de controle, basta uma melhor conscientização e organização. 

 
3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa buscou averiguar a influencia das redes sociais no 

comportamento humano. Notou-se que desde tempos remotos as pessoas se comunicam 

com a intenção de compartilhar ideias, criações, pinturas, cartas e dentre diferentes 

informações. Com o decorrer do tempo aconteceram diversas e importantes 

transformações e o computador foi o gatilho que trouxe a gigantesca e incalculável fonte 

de dados denominada internet, que consequentemente disponibilizou a criação das redes 

sociais. Desde o século passado até então a tecnologia avançou bastante, e se faz de 

extrema necessidade diária, no qual, atingiu também as esferas política, cultural, escolar, 

comercial, entre outros. 

Desta forma, a hipótese estipulada inicialmente foi comprovada por meio das falas 

dos participantes. Constata-se que o comportamento humano diante de um montante de 

informações depositados no dia a dia é influenciado consideravelmente. Sendo que muitas 

vezes as pessoas são induzidas a fazerem parte desse contexto e não se dão contam disso. 

Por fim, a pesquisa suscita que a população está totalmente imersa nessas novas 

tecnologias e as pessoas que ainda não aderiram provavelmente serão influenciadas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS /CONCLUSÃO 

 

 

A presente pesquisa buscou averiguar a influencia das redes sociais no 

comportamento humano. Notou-se que desde tempos remotos as pessoas se comunicam 

com a intenção de compartilhar ideias, criações, pinturas, cartas e dentre diferentes 

informações. Com o decorrer do tempo aconteceram diversas e importantes 

transformações e o computador foi o gatilho que trouxe a gigantesca e incalculável fonte 

de dados denominada internet, que consequentemente disponibilizou a criação das redes 

sociais. Desde o século passado até então a tecnologia avançou bastante, e se faz de 

extrema necessidade diária, no qual, atingiu também as esferas política, cultural, escolar, 

comercial entre outros. 

Constatou-se que a grande maioria da sociedade hoje faz uso de alguma rede social 

e a visualiza frequentemente. Além de exibir vários episódios da sua vida particular como, 

fotos, localizações, vídeos e situações íntimas, ainda serve como espaço de trocas, notícias 

e interação. Outra característica que deve ser ressaltada é a instantaneidade com que as 

situações são disponibilizadas, tudo é exibido num espaço de tempo verdadeiro, o que se 

torna motivo de preocupação para algumas pessoas, pelo fato de alguns se envolverem em 

situações sem pensar, acarretando consequências sérias posteriormente. 

Notou-se que as redes sociais são utilizadas em grande maioria pelos jovens, no 

qual estão conectados à todo instante e a usam para fins de entretenimento, distração, 

comunicação e para se atualizarem, os adultos também estão bastante envolvidos nesse 

universo, porém fazem uso quando têm tempo disponível, já os idosos percebe-se que 

começaram a buscar por essas tecnologias para se inteirarem e se sentirem incluídos, no 

entanto, fazem uso na grande maioria para dialogar com amigos e família e às vezes 

repassam alguma mensagem de entretemimento, foto ou imagem.  

Percebe-se que as redes sociais acarretaram mudanças expressivas na sociedade 

tanto num âmbito positivo quanto negativo. O uso exarcebado tem gerado consequências 

adversas na sociedade. Cada vez mais, fica evidente que várias situações deixam de ter 

significado para dar espaço a essa nova gama de aparatos tecnológicos. As pessoas dia 

após dia entram num ciclo vicioso, se fecham no seu mundo particular e diminuem o 

contato pessoal. Encontrar com os amigos pessoalmente, se torna algo raro o qual é 

substituído pelas conversas frias nas telas de celulares. Em consequência, há influência 

aos menores, pois, sabe-se que as crianças são o reflexo dos pais. Dessa forma, o esconde-
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esconde e o pula-pula foram trocados por sutis toques em dispositivos digitais, o aprender 

também deixa de ser valioso, pois a notificação que chega de uma rede social chama mais 

atenção. Para tanto esse isolamento gera inquietação, pois, ele dá margens para depressão 

e uma série de doenças da modernidade que cada vez mais ganham espaço. Outro aspecto 

negativo observado é o fato dos sujeitos cometerem atos inconsequentes, como plágio, 

ofensas, bullying e se esconderem atrás dos computadores. 

Em contrapartida, por outro lado, a internet somada com as redes sociais 

diminuem as distâncias e aproximam as pessoas facilitando a comunicação, o que antes 

era algo burocrático. 

Favorece também vários contextos como vendas, trabalhos escolares, divulgações 

de serviços, informativo, propaganda, entre outros, no qual, permite que esse bem seja 

próximo e comum para todos. Surte efeito ainda na forma de expressão dos direitos, 

constatado pelas manifestações organizadas por meio dessa via. Os paradigmas pré-

concebidos agora, são melhor articulados através dessa volumosa gama de informações. 

Entende-se que nesse emaranhado de situações favoráveis ou não o ser humano 

atualmente vive imerso e dependente desse dispositivo. Sendo, portanto, afetado em seu 

comportamento, que já não é mais o mesmo do passado, ou seja, nos tempos sem internet 

e redes sociais. 

Desta forma, a hipótese estipulada inicialmente foi comprovada por meio das falas 

dos participantes. Constata-se que o comportamento humano diante de um montante de 

informações depositados no dia a dia é influenciado consideravelmente. Sendo que muitas 

vezes as pessoas são induzidas a fazerem parte desse contexto e não se dão contam disso. 

A pesquisa facilitou compreender que as redes sociais em especial o Whatsapp 

alcançou uma enorme visibilidade, onde a grande maioria utiliza como algo 

indispensável. Por isso se torna imprescindível atualizar-se e buscar ferramentas desse 

tipo. Os idosos apesar de algumas crenças, de que não conseguem mais aprender pela 

idade avançada ou pelo fato dessa situação não fazer parte da sua geração, têm quebrado 

resistências e ido atrás desse recurso afim de se reinterarem. 

Um fator relevante encontrado nessa pesquisa, foi a criatividade com que as 

pessoas fazem bom uso das redes sociais, onde usufruem para gerar renda ou mesmo para 

campanhas solidárias de arrecadação de fundos, ou ainda na busca tanto de animais e 

pessoas perdidas, dentre outras situações. Percebe-se que é rede de contatos pode ser 

bastante útil. 

Por fim, a pesquisa suscita que a população está totalmente imersa nessas novas 
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tecnologias e as pessoas que ainda não aderiram provavelmente serão influenciadas. 

Nota-se que esta pesquisa pode fomentar novos estudos, como averiguar qual 

forma assertiva as redes sociais podem contribuir com a formação de alunos, pois, como foi 

constatado as pessoas atualmente retêm bastante a atenção no celular. 
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APENDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Sexo: 

Idade: 

Profissão: 

 

1- Você participa de alguma rede social? Se sim, qual (is)? Há quanto tempo? Conte como 

você se interessou em participar dessas redes sociais. 

2- Com que frequência você costuma checar suas redes sociais? 

3- Com qual finalidade você faz uso das redes sociais? 

4- Você acha importante ou necessário as pessoas participarem das redes sociais? Porque? 

5- Na sua opinião as redes sociais influenciam as pessoas e os seus comportamentos? 

6- Na sua opinião quais as mudanças que as redes sociais trouxeram para a sociedade? 

7- Como era o comportamento das pessoas em comparação com a sociedade hoje e antes 

sem esse advento da tecnologia? 

8- Sobre vendas, negócios e até mesmo educação você percebe que redes sociais otimizam 

e ou/ facilitam essas circunstâncias? 

9- Em relação a modismos, gírias, ou viralizações impostos pela internet, como é essa 

situação para você, você sempre acompanha, é indiferente ou se sente excluído por não 

conseguir acompanhar? 

10- O que mais você gosta de fazer nas redes sociais? Atualizar seu status, postar fotos, 

visualizar o que as pessoas postam ou conversar online? 

11- Quais são seus sentimentos frente as mudanças tecnológicas dos últimos tempos? 

Você acha que essas mudanças estão rápidas? Enfim, o que você pensa a respeito? 

12- Tem alguma coisa que você queira destacar e eu não perguntei? 
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APENDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPANTES 

MAIORES DE 18 ANOS 

Eu, Ana Laura Araújo Rodrigues estudante do curso de Psicologia do Centro Universitário do 

Cerrado Patrocínio, convido-o(a) a participar de pesquisa sobreo Comportamento humano e as 

redes sociais, que tem como objetivo verificar a influência das redes sociais no comportamento 

humano. 

A sua participação é voluntária, sendo sua colaboração muito importante para o andamento da 

pesquisa, que consiste emcontribuir na obtém de dados através de uma entrevista semiestruturada. 

Serão assegurados a você o anonimato, o sigilo das informações, a privacidade e todas as 

condições que lhe garantam a proteção à dignidade constitucionalmente assegurada. A utilização 

dos resultados da pesquisa será exclusiva para fins técnico-científicos. Os riscos na participação 

serão minimizados mediante a atuação do pesquisador pela atenção e zelo no desenvolvimento 

dos trabalhos em assegurar ambiente seguro, confortável e de privacidade, evitando desconforto e 

constrangimento. Por outro lado, se você concordar em participar na pesquisa estará contribuindo 

para o desenvolvimento da ciência nesta área. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados, mas sua identidade será assegurada e mantida em absoluto sigilo. Caso concorde em 

participar, em qualquer momento você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o 

andamento da pesquisa, bem como desistir dela e não permitir a utilização de seus dados, sem 

prejuízo para você. Você não terá nenhum tipo de despesa e não receberá nenhuma gratificação 

pela participação na pesquisa. 

 

Consentimento: 

Declaro ter recebidode Ana Laura Araújo Rodrigues, estudante do curso de Psicologiado Centro 

Universitário do Cerrado Patrocínio, as orientações sobre a finalidade e objetivos da pesquisa, bem 

como sobre a utilização das informações que forneci somente para fins científicos, sendo que meu 

nome será mantido em sigilo. Aceito participar da pesquisa por meio da realização da entrevista 

bem como permito a utilização dos dados originados da mesma. Estou ciente de que poderei ser 

exposto(a) a riscos de constrangimentos associados ao meio aceite do convite, e que poderei, a 

qualquer momento, interromper a minha participação, sem nenhum prejuízo pessoal. Fui 

informado(a) que não terei nenhum tipo de despesa nem receberei nenhum pagamento ou 

gratificação pela minha participação. Declaro que minhas dúvidas foram esclarecidas 

suficientemente e concordo em participar voluntariamente das atividades da pesquisa. 
 

Assinatura do(a) participante(a):                                                                                                       

Data:  /  /  . 

 
 

Pesquisadora: Ana Laura Araújo Rodrigues Impressão de 
polegar caso não 

assine 

Assinatura:  Data:  / 

 /   
 
 

Orientadora: Profa. Dra. Vanessa Cristina Alvarenga 

Assinatura:  Data:  / 

 /   
 

Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP: Fone: (34) 3839-3737 ou 0800-942-3737 

Av. Liria TerezinhaLassiCapuano, 466, Campus Universitário - Patrocínio – MG, CEP: 

38740.000 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 



47 

 

ANEXO A – AUTORIZAÇÃO COEP 


