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RESUMO 

A tecnologia tem se tornado cada vez mais importante e frequente na família pós-moderna, 

modificando os hábitos e as interações sociais. Diante desse contexto, o objetivo do presente 

estudo foi compreender a influência do mundo digital e como isso impacta na relação afetiva 

entre pais e filhos. Para a concretização do trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de 

natureza exploratória, nas bases de dados científicos, utilizando os descritores: criança, mídias 

sociais, família e psicologia. Os impactos negativos dizem respeito ao afastamento afetivo. 

Sabendo que as tecnologias estão presentes e sempre estão em constante atualização, faz-se 

necessário buscar formas de se beneficiar dessa ferramenta, a fim de dirimir o distanciamento 

do relacionamento parental. 

Palavras-chave: criança; mídias sociais; família; psicologia. 

 

ABSTRACT 

Technology has become increasingly important and frequent in the postmodern family, it 

changing social habits and interactions. In this context, the aim of this study was to understand 

the influence of the digital world and how this impacts the affective relationship between 

parents and children. For this, an exploratory bibliographic research was carried out in the 

scientific databases using the descriptors: child, social media, family and psychology. The 

negative impacts relate to affective withdrawal. It knowing that technologies are present and 

always in constant updating, it is necessary to look for ways to benefit from this tool, in order 

to resolve the distancing of the parental relationship. 

Keywords: child; social media; family; psychology. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a criação da internet, percebemos que em pouco tempo ela se tornou o maior 

meio de comunicação, aprendizado e relacionamento do mundo (PRIOSTE, 2013). Porém, 

muitas vezes o ser humano acaba não utilizando esta ferramenta em benefício próprio, trazendo, 

em contrapartida, graves consequências afetivas e sociais, principalmente no que diz respeito 

às relações familiares. Em um ambiente que está sempre em mutação, a infância, tal como 

conhecemos, está mudando em decorrência de inúmeros fatores como: o contato com diversas 

manifestações multiculturais, as transformações presentes no cotidiano em relação à sociedade, 

às famílias e às formas de interação com o mundo digital (COUTO, 2013). 
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  Diante da constante mudança que encontramos nas famílias, falar das relações que 

estão em construção entre pais e filhos nos dias de hoje é muito importante, principalmente 

quando envolve a transição dos jovens para a vida adulta, sendo essa uma fase delicada de 

transformação do indivíduo (SALLES, 2005). As mudanças ocorrem no contexto sociocultural, 

no modo de agir, pensar, e muitas vezes podem não estar de acordo com o que os pais gostariam 

que seus filhos seguissem (SILVA, 2015). A exposição das crianças à tecnologia, por exemplo, 

tomou o lugar das relações entre os pais e os filhos, que antes eram compreendidas por 

programas em conjunto, diálogos e trocas de afeto e hoje se resume a mundos isolados 

convivendo dentro da mesma casa (PRIOSTE, 2013). 

  O interesse por esse tema se deu através de vivências diárias, que instigaram a 

aprofundar o conhecimento com pesquisas em artigos, reportagens e vídeos sobre a exposição 

das crianças no mundo digital e buscando compreender a maternidade e paternidade no cenário 

atual, uma vez que se entende que são vários os desafios presentes em relação ao lugar do pai 

no contexto familiar. Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo geral compreender 

a influência do mundo digital e como isso impacta na relação afetiva entre pais e filhos. 

Assim, espera-se elucidar quais consequências afetivas são provocadas pelo isolamento 

social provido do mundo digital, assim como apontar os desafios e oportunidades que essas 

transformações nos trazem ao longo do tempo, visando compreender os impactos que o presente 

tema possui na relação entre pais e filhos. 

O percurso metodológico adotado para o desenvolvimento deste artigo foi composto 

pelo conjunto de processos ou operações mentais que resultou em uma investigação. É uma 

linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa (GIL, 1999). 

Assim, para esta pesquisa, foi utilizada a revisão bibliográfica para responder aos 

objetivos elencados, através do método qualitativo. Esta metodologia “trata de estratégia de 

pesquisa necessária para condução de qualquer pesquisa científica” (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009, p. 54) e permite a análise de dados a partir de fontes científicas secundárias 

para compreensão de instâncias que merecem ser mais bem aprofundadas posteriormente. 

A pesquisa se caracterizou em uma revisão sistemática, definida como metodologia útil 

em saúde, de modo que permite identificar as melhores evidências e sintetizá-las, para então 

fundamentar propostas de mudanças nas áreas de prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de alguma enfermidade (DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO; TAKAHASHI; 

BERTOLOZZI, 2011). 
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Inicialmente, foram realizadas leituras dos temas e resumos e verificado quais artigos 

eram pertinentes ao presente estudo. Posteriormente, foram selecionados os artigos para 

obtenção de dados de acordo com o objetivo proposto. Como a pesquisa foi alicerçada em uma 

revisão da literatura, a natureza do trabalho se caracteriza em exploratória, versando pesquisas 

realizadas ao cerne do objetivo do estudo.  

Para a busca de dados da pesquisa, foram utilizadas as fontes: Scientific Electronic 

Library Online (Scielo), e revistas da área de saúde e de psicologia, que estavam disponíveis 

de forma integral e gratuita.  

As palavras-chave utilizadas para a pesquisa foram: criança, mídias sociais, família e 

psicologia. Os critérios de exclusão foram os artigos de revisão e os trabalhos que não estavam 

alinhados com o objeto pesquisado e não se enquadravam nos itens acima descritos, assim como 

indexações publicadas posteriormente ao ano de 2009. 

CRIANÇA: DEFINIÇÕES E REPERCUSSÕES 

Existem diversas definições quando se refere à criança. Damásio (2010) utiliza duas 

teorias clássicas para entendimento, a teoria empírica e a racionalista. A teoria empírica aborda 

criança como um recipiente vazio, passível de ser completo por experiências mundanas, um 

papel em branco a ser rascunhado durante seu desenvolvimento. Já em outro extremo, existe 

um modo racionalista de sua definição, em que a criança é um ser adulto pré-formado, que já 

traz consigo as possibilidades de sua progressão intelectual. Nesta ótica, a criança é capaz de 

agir instintivamente, mesmo antes de ter consigo as experiências, como, por exemplo, evitar o 

calor do fogo mesmo sem saber que queima. 

Para análise, encontramos uma variedade de situações que envolvem a criança em seu 

contexto, seja estudando, brincando, viajando, e até sendo mimada pela sua família. Para a 

sociedade, infelizmente, as diferenças se encontram demarcadas principalmente na cor e renda 

familiar (ZANETTI; GOMES, 2009).  

A criança tem se tornado um frequente objeto de estudo de pesquisadores da área da 

Psicologia, Sociologia, Antropologia, Educação e áreas afins. Seus diferentes tipos de 

comportamento têm chamado atenção por evidenciarem os acontecimentos e aspectos inerentes 

à família, ao grupo social e ao meio escolar.  

A relação dos pais com seus filhos trouxe muitos desafios perante a família 

contemporânea, pois as novas relações familiares têm sido transformadas continuamente, 

devido aos avanços tecnológicos e imersão dos jovens no mundo digital, o que tem modificado 
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negativamente a relação de afeto, diálogo e compreensão, inclusive, por pais que vieram do 

sistema tradicionalmente hierárquico de educação (STENGEL, 2011). 

Por isso, segundo o autor, questiona-se como resolver os conflitos existentes na relação 

parento-filial, pois a nova era tem sido marcada pela tecnologia, divergindo do sistema 

autoritário adotado na família em épocas passadas, fazendo com que as relações busquem 

pautar-se na liberdade e na individualidade. Compreende-se, dessa forma, que os pais se 

constituem como primeiros educadores. Aqueles que formam os filhos para se tornarem pessoas 

aptas ao convívio social (DAMÁSIO, 2010). 

A CRIANÇA NO MUNDO DIGITAL 

Atualmente é muito comum encontrar crianças imersas nos aparelhos de tecnologia 

móvel para diversos fins de entretenimento, como jogos, softwares e diferentes mídias. Sabe-

se que, na grande maioria das vezes, são os pais que fornecem e permitem o uso de smartphones 

e tablets para distração. Têm sido cada vez mais difícil encontrar crianças interagindo através 

de brincadeiras físicas, exercitando seu psicossocial, onde vídeos, jogos on-line e aplicativos 

fazem parte do contexto diário e das brincadeiras favoritas (MULLER, 2015). 

Cada vez mais crianças têm dado maior importância às redes sociais que ao próprio 

convívio com seus pais (GALDINO, 2017). As tecnologias voltadas às redes sociais visam à 

exposição do ser de forma gratuita, fomentando a alta promoção e relacionamentos. Deste 

modo, crianças e adolescentes acabam se tornando reféns de celulares, ficando totalmente 

obcecados por eles. Tal obsessão pode ser observada em muitos indivíduos que desenvolvem 

depressão pelo simples fato de não terem uma boa foto ou um bom texto para compartilhar em 

suas redes sociais. 

Essas crianças e adolescentes sofrem de crises de ansiedade por não terem acesso à 

internet (SILVA; SILVA, 2017), e há ainda os estudantes que, por terem muito contato com as 

redes sociais, acabam perdendo sua capacidade de concentração (MULLER, 2015). Fica 

evidente que tais indivíduos em desenvolvimento frente a essa era digital estão sujeitos à 

dependência permanente da internet. Tal postura pode desencadear diversos distúrbios 

psicológicos como perturbações, depressões e vícios ligados ao uso excessivo das conexões 

digitais. 

Gaitán (2014) menciona que apesar das tecnologias trazerem malefícios, se usadas com 

sabedoria, podem inverter tal pensamento:  
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“As novas tecnologias oferecem às crianças, entre outras, a ampliação do seu espaço 

e participação, para modificar o seu papel social: de ignorado, silenciado e passivo, a 

outro, criativo, inovador, respeitado, procurado e ativo” (GAITÁN, 2014, p. 229). 

 

Então, o acesso às tecnologias digitais, evidenciadas desde cedo, é capaz de transmitir 

às crianças um novo olhar sobre a aprendizagem. Neste contexto, elas são imersas a um novo 

mundo, onde as novas vivências são proporcionadas pelo desenvolvimento intelectual. A 

comunicação, por exemplo, vem muito antes dos modos falados, pois a competência linguística 

abrange tanto a capacidade das crianças para compreender a linguagem quanto sua capacidade 

para se fazerem entender (MULLER, 2015). 

Na busca por compreender a relação da família no desenvolvimento da criança e poder 

observar o quanto é importante, desde a genética, o acompanhamento com cuidados sociais, 

culturais, biológicos e psicológicos, o entendimento acerca da conceituação da criança, assim 

como seus direitos e relações familiares são de extrema importância para compreensão da perda 

afetiva frente ao mundo tecnológico.  

 

IMPACTO DO MUNDO DIGITAL NAS RELAÇÕES DE PAIS E FILHOS 

As mudanças do mundo pós-moderno refletiram significativamente nas famílias, sendo, 

sem dúvidas, o impacto que os meios de comunicação, como Internet e celular, causaram. A 

partir deles, surgiram novas formas de se relacionar, ocasionando novos conflitos familiares 

(CERVENY; BERTHOUD, 2009). 

Um estudo feito pela TIC KIDS ONLINE-Brasil, de 2015, apresentou dados 

significativos sobre a relação interfamiliar no mundo digital: de 29.7 milhões de crianças e 

jovens entre 9 a 17 anos de idade no Brasil, 23.7 milhões (80%) são usuários de internet; e 66% 

acessam a internet mais de uma vez ao dia. 21% dos adolescentes deixaram de comer ou dormir 

por causa da internet. Já 39% tiveram contato com pessoas que não conheciam pessoalmente e 

18% encontraram-se com desconhecidos. Segundo a percepção de quanto seus pais ou 

responsáveis têm conhecimento das suas atividades na internet - em 11% das famílias, os pais 

nada sabiam sobre as atividades de seus filhos e em 41%, eles sabiam mais ou menos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2016). 

Os pais acabam sendo obrigados a adotar posturas mais eficazes para dirimir as 

consequências que as novas tecnologias trazem na vida familiar. Porém, enquanto os 

transtornos mais agravantes não chegam, postergam-se os cuidados (WAGNER et al., 2009). 
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Neumann e Missel (2019) apontam que um dos aspectos mais negativos da realidade 

virtual na vida das famílias é o distanciamento social. As autoras relatam, em seu estudo, que 

57,14% dos pais entrevistados afirmaram que frequentemente os filhos preferem ficar 

conectados à tecnologia ao invés de estarem com a família, e que os próprios filhos afirmam tal 

apontamento. 

Com o desenvolvimento familiar, as mudanças acabam sendo inevitáveis, como a 

origem da independência, autonomia, entrada e saída de membros familiares ou a conquista do 

primeiro emprego. Essas vivências começam ser mais visíveis e promovem o afastamento físico 

(CARTER; MCGOLDRICK, 1995). Em contrapartida, com o maior tempo de uso da internet, 

desde a infância, menos tempo se tem para dedicar-se à família, afetando-a mais ainda, o que 

desencadeia a falta de coesão familiar e aumento de conflitos (MARTINS, 2013). 

Percebe-se tanto a falta de interação social dos filhos quanto dos pais, e também se 

observa a falta de convívio com outros amigos e interatividade com jogos que desenvolvam o 

psicossocial e o físico. Tais ausências acabam provocando distúrbios psicológicos e fisiológicos 

(PRIOSTE, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste artigo foi compreender os impactos provocados pelo mundo digital na 

relação entre pais e filhos. Assim, elucidaram-se as consequências afetivas que são provocadas 

pelo isolamento social e os desafios e oportunidades que essas tecnologias nos trazem ao longo 

do tempo. 

A partir do exposto, observou-se que as crianças têm deixado cada vez mais de se 

exercitar e interagir com outras crianças para imergir no mundo digital. Muitos novos hábitos 

podem surgir da falta de tempo que os pais têm com os filhos, pois precisam se dedicar mais ao 

trabalho, e por conveniência ou desinformação, deixam um celular com seus filhos para eles se 

distraírem. 

O uso das tecnologias possui benefícios, mas é essencial saber utilizá-las, 

principalmente quando são crianças que estão à frente de algum recurso tecnológico. O celular, 

por exemplo, serve para manter contato com pessoas que estão longe, fazer pesquisas na 

internet, registrar momentos bons, fazer trabalho de escola, além de tirar boas fotos. Mas 

também oferece possibilidade de acesso extremamente adverso ao universo infantil. 
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Assim, as características da criança, o relacionamento entre os pais e filhos, as práticas 

de mediação dos pais e o próprio uso digital realizado pelos pais podem influenciar no uso da 

tecnologia pela criança.  

São necessárias mais pesquisas sobre as melhores práticas de mediação dos pais. 

Pesquisas que apontem o relacionamento entre o uso da mídia e as interações entre os pais filhos 

e, especificamente, como a mídia pode interferir ou fortalecer os relacionamentos familiares. 

Deve-se explorar o desenvolvimento e as características individuais da criança, o que influencia 

a interseção entre a mídia e a vida familiar.  

Hoje, as crianças têm em média mais horas envolvidas com a mídia por dia, do que com 

quase qualquer outra atividade. Assim, deve-se considerar a utilização de estratégias de atuação 

ativa, restritiva para mediação dos pais, visando a aprendizagem participativa, a qual envolve a 

interação de pais e filhos em conjunto com as mídias digitais. 
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