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RESUMO 
 
 

O presente estudo buscou investigar e refletir sobre a possibilidade da nomofobia em crianças 
e adolescentes, entre 10 e 14 anos de idade, estudantes de uma escola particular de uma 
cidade do médio Vale do Paraíba. Em se tratando do assunto Nomofobia, entende-se pelo 
termo a fobia ou sensação de angústia que surge quando alguém se sente impossibilitado de 
se comunicar ou se vê incontactável estando em algum lugar sem seu aparelho de celular ou 
qualquer outro telemóvel. O objetivo desta pesquisa, de cunho quantitativo, foi o de identificar 
se há dependência de tal tecnologia. Para tanto, foi utilizado como instrumento de coleta de 
dados um questionário contendo seis questões abertas, por meio do qual se questionavam 
aspectos ligados à idade, ao tempo de utilização do aparelho, desde quantos anos o utiliza, os 
sentimentos ao ficar sem o aparelho, o que faz quando está sem ele e qual a importância dele 
na vida da criança. Após tabulação e análise dos dados, pode-se perceber que, mesmo que os 
participantes mais velhos ainda utilizem durante mais tempo os aparelhos eletrônicos, quanto 
mais novos eram os entrevistados, mais cedo eles haviam começado a utilizar esse tipo de 
tecnologia. Pode-se, também, perceber que os entrevistados não se davam conta imediata da 
dependência dos aparelhos até serem, então, questionados sobre ela. Com os resultados 
encontrados, identificou-se ainda que crianças com 10 anos de idade começaram a fazer uso 
de aparelhos eletrônicos aos 6 anos e, atualmente, passam em média 5 horas por dia 
utilizando-os. Ao encontro desses dados, percebeu-se também que crianças com 11 anos de 
idade começaram a fazer uso desses instrumentos também aos 6 anos e passam em média, 
cerca de 6 horas por dia com o aparelho. Os adolescentes entre 12 anos também iniciaram o 
uso da tecnologia aos 6 anos, segundo a pesquisa, e passam entre 6 a 7 horas fazendo o uso. 
Adolescentes na faixa etária dos 13 anos iniciaram o uso entre 6 a 7 anos e, em média, 
passam de 6 a 7 horas de contato. Na idade dos 14 anos, os pesquisados começaram a 
usufruir da tecnologia aos 7 anos e passam cerca de 8 horas por dia em contato com aparelhos 
eletrônicos. Em relação aos sentimentos que possuem quando não estão em contato com os 
aparelhos eletrônicos, 77,8% responderam que sentem algo desagradável, contra apenas 4,6 
% que sentem algo agradável; enquanto 17,6% disseram que não sentem diferença. Ao serem 
questionados sobre o que fazem quando não estão em contato com tecnologias, 30,4 % 
responderam que estudam ou leem livros, 27,7% não fazem nada ou dormem, 13,3% praticam 
alguns esportes e 28,6 % fazem outras atividades. Quando questionados sobre o grau de 
importância dos aparelhos eletrônicos em sua vida, 64,8 % responderam que a importância é 
grande, 24,1%, média e apenas 11,1% consideraram pequena. Ao analisar os dados, foi 
possível constatar que a nomofobia está crescendo cada vez mais no mundo, por causa de as 
tecnologias avançarem cada vez mais. Palavras-chave: Eletrônicos. Dependência. Tecnologia. 


