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1. RESUMO 

A dependência de internet é caracterizada pela falta de controle no uso 

dessa ferramenta, levando o indivíduo a utilizá-la de forma demasiada, o que 

prejudica sua vida nos âmbitos pessoal, profissional e social. Esta pesquisa 

visa identificar a incidência de alunos dependentes de internet e os impactos 

que o uso excessivo pode causar em questões sociais e pessoais  desses 

estudantes. Para isso realizou-se a aplicação de um questionário sócio-

biodemográfico, um questionário sobre o uso da internet e o Questionário 

Diagnóstico de Dependência de Internet (Internet Addiction Diagnostic 

Questionnaire-IADQ) a 129 estudantes de 13 a 25 anos, sendo: 16 alunos do 

8º ano do Ensino Fundamental; 22 do 3º ano do Ensino Médio; e 91 de Ensino 

Superior cursando graduação em Psicologia. A maioria dos participantes usa 

internet todos os dias e 102 alunos afirmaram que ninguém controla seu uso na 

internet. Além disso, a maioria dos participantes nunca deixa de sair com os 

amigos para ficar conectado e também acredita  que o uso de internet não 

atrapalha sua rotina escolar. A maior parte dos alunos ficou entre os não 

dependentes. Foi notado, contudo, um grupo considerável que possui uma 

propensão a essa dependência, assim como uma parcela de estudantes que 

pode ser categorizada como dependente, constatando que de fato o uso 

excessivo da internet provoca uma interferência no âmbito acadêmico e social 

de suas vidas. 
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2. INTRODUÇÃO 

        A internet é, no momento, uma das ferramentas disponíveis e 

proporcionadas pela tecnologia que exerce maior influência entre as pessoas, 

considerando seus hábitos e seus modos de vida (Sebastião e Lampkowski, 

2009). As pessoas, principalmente os jovens, têm seu tempo cada vez mais 

tomado pelo uso da internet. Esse uso se dá de diferentes formas, seja por 

interação nas redes sociais ou na utilização de jogos eletrônicos (Beza, Wolff, 

Basso, Laurentino, Farias, & Philippi, 2016). Conforme aponta Barreto (2014), 

essa utilização da internet pela população jovem tornou-se indispensável nos 

âmbitos pessoal, social e moral, como se fosse necessário estar conectado o 

maior tempo possível para que o adolescente seja visto em sua comunidade 

real. No entanto, Beza et. al. (2016) afirmam que o uso demasiado da internet 



pode provocar alterações no processo de formação de identidade e no 

desenvolvimento de comportamentos equivalentes ou parecidos aos 

encontrados na compulsão. 

        Greenfield (2011) estabelece uma relação de quatro critérios que 

caracterizam a dependência de substância: o comportamento que produz 

intoxicação e/ou sensação prazerosa; o padrão de uso demasiado; o impacto 

negativo na esfera social; e a presença de elementos de tolerância e 

abstinência. O dependente de internet necessita de maior tempo conectado 

para satisfazer sua necessidade e o padrão de abstinência é caracterizado pelo 

desconforto psicológico e fisiológico quando não conectado. 

        Para um indivíduo ser considerado como dependente de internet, é 

necessário que ele apresente ao menos cinco dos oito critérios propostos, que 

são: preocupação excessiva com a internet; necessidade de aumentar o tempo 

conectado para sentir satisfação; exibir esforços repetidos para diminuir o 

tempo de uso da internet; apresentar irritabilidade e/ou depressão; , apresentar 

labilidade emocional quando o uso da internet é restringido; permanecer mais 

tempo conectado do que o programado; ter o trabalho e as relações familiares 

sociais em risco pelo uso excessivo; e mentir aos outros a respeito da 

quantidade de horas conectado à internet. (Young 1996 citado por Pirocca 

2012). 

        Esses critérios estão elaborados em questões que constituem um 

instrumento (o IADQ – Questionário Diagnóstico de Dependência de Internet) 

para avaliação da dependência e uso não essencial de internet na vida do 

indivíduo considerando o período de seis meses. (Young & Abreu 2011 citado 

por Terres). 

        Portanto, esta pesquisa visou avaliar a relação de jovens estudantes 

com a internet e os seus impactos sociais. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal foi verificar a incidência de alunos entre 13 e 25 anos 

dependentes da internet e os impactos que seu uso demasiado pode causar 

nos âmbitos social e pessoal desses estudantes. 

Como objetivos específicos, pretendeu-se comparar o nível de 

dependência da internet com a frequência de uso, a ausência em 

compromissos sociais, a falta de atenção e os efeitos na rotina escolar. 



  

4. METODOLOGIA 

        Foi realizada uma pesquisa de levantamento do tipo correlacional. 

Segundo Gil (2008), a pesquisa de levantamento é caracterizada pelo 

questionamento direto e busca informações a um grupo significativo de 

pessoas que possuem um comportamento específico que o pesquisador busca 

estudar. Após análise quantitativa, o pesquisador consegue obter conclusões a 

partir do que foi coletado. 

Para Gressler (2004), a pesquisa correlacional averigua se há relações 

entre duas ou múltiplas variáveis. Na pesquisa correlacional não há uma 

intervenção, apenas uma interrogação a integrantes de uma determinada 

população. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

A amostra foi constituída por 129 alunos, com idades entre 13 e 25 

anos, sendo 16 estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, 22 estudantes 

do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública de São Paulo, assim como 

91 alunos de Ensino Superior cursando o 1º ou o 4º ano de gradução em 

Psicologia em uma universidade particular também na cidade de São Paulo. O 

critério exclusão foram os alunos que não possuíssem conexão residencial 

e/ou celular com acesso a rede móvel. Os participantes da pesquisa 

responderam a três questionários: 

 

a) Questionário Diagnóstico de Dependência de Internet (Internet Addiction 

Diagnostic Questionnaire - IADQ) 

    De acordo com Young e Abreu (2011, citado por Terres-Trindade, 2014), 

o IADQ foi elaborado por Young em 1998 e, por meio de oito questões, estima 

o uso não essencial do computador/da internet no decorrer dos últimos seis 

meses e caracteriza os critérios diagnósticos para a dependência de internet. 

Cada item tem como possibilidade de resposta “sim” ou “não”, resultando em 

uma pontuação mínima de zero e máxima de oito pontos. 

    A gravidade da dependência de internet classificada pelo IADQ pode ser 

categorizada em três dimensões: não dependentes (0-2 pontos), risco de 

dependência (3-4 pontos) e dependentes de internet (5-8 pontos), segundo 



¹Comprovante  nº 030990/2016; CAAE: 55169716.6.0000.0089. 
 

Durkee et al (2012); Johansson & Götestam, (2004) citados por Terres-

Trindade (2014).   

 

b)   Questionário sócio-biodemográfico 

Usando como base o questionário sócio-biodemográfico empregado por 

Terres-Trindade (2014), foi elaborado pelas autoras um questionário para 

coletar informações relacionadas à idade, ao gênero, à escolaridade, etc. 

 

c)   Questionário sobre o uso da Internet 

Foi utilizado o questionário sobre o uso da Internet elaborado por Terres-

Trindade (2014) com o intuito de levantar o padrão de uso da ferramenta pelos 

participante. 

 

A princípio, foi solicitada à escola de ensino básico e à universidade a 

permissão para aplicação dos questionários. 

Posteriormente,  o  projeto  de  pesquisa  foi  aprovado  pelo  Comitê  de Ética¹. 

Após aprovação pelo comitê de ética, os pesquisadores levaram os TCLE para 

que os pais e/ou responsáveis pelos menores de idade, alunos da escola de 

ensino básico, pudessem entender a pesquisa e autorizá-los a participar. 

Quando recolhidos os termos assinados pelos responsáveis, os alunos 

menores também avaliaram a possibilidade de participação e, os que 

concordaram, assinaram o Termo de Assentimento. Os alunos maiores de 18 

anos, tanto na escola quanto na universidade, assinaram o TCLE antes de 

participarem do estudo. Os questionários foram respondidos de forma coletiva, 

em sala de aula, com o uso de lápis e papel, em data agendada com a 

coordenação. 

Feitos os questionários, os dados coletados foram 

tabulados  em  planilha eletrônica  e a análise estatística foi feita com o uso do 

software SPSS versão 21.0.  Para descrever os resultados, foram usados 

frequência, média e desvio padrão. Para comparar grupos, foi usada a Análise 

de Variância de um fator, seguida do teste de Tukey e o teste de qui-quadrado, 

quando os pressupostos foram atendidos. Foi adotado 0,05 como nível de 

significância.



 

6. RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 104 alunas (80,6%) e 25 alunos (19,4%), 

sendo 15 estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental (11,6%), 20 do 3º ano 

do Ensino Médio (15,5%) e 94 estudantes de Ensino Superior (72,9%), sendo 

36 do 1º ano e 58 do 4º ano. 

  Ao observar com quem os participantes moram, independentemente se 

têm ou não irmãos, 69 alunos (53,5%) residem com os pais, e outros 39 

(30,2%) moram com a mãe ou com o pai. Constatou-se também que 14 

(10,9%) residem com a madrasta, o padrasto ou outros diferentes membros da 

família e que 7 (5,4%) alunos moram com o marido, a esposa, amigos ou 

sozinho. Além disso, foi verificado que a maioria dos participantes (86%) tem 

irmãos.     

        Quase a totalidade dos participantes (93%) usa internet todos os dias, 

3,9% utilizam quase todos os dias (n=5) e 3,1% utilizam uma ou duas vezes na 

semana (n=4). Em relação à idade de início de uso da internet, a média foi de 

10,3 anos (com desvio padrão de 2,3 anos).  

Uma observação interessante é que que 102 alunos (79,1%) afirmaram 

que ninguém controla seu uso na internet. Dos que possuem alguém 

controlando seu uso na internet (n=27), um total de 12 alunos (9,3%) 

informaram ser a mãe quem o faz, 6 alunos (4,7%), ser o pai, enquanto 3 

alunos (2,3%) declararam ser outras pessoas que fazem esse controle.   

        Resultado semelhante foi observado por Terres-Trindade (2015) que 

também constatou que a maior parte dos pais dos participantes controla 

“pouco” ou “nada” o seu uso de internet e no estudo dele, o conflito com a mãe 

é muito mais aparente do que o conflito com o pai. 

Como pode ser observado na Tabela 1, quase todos os alunos 

entrevistados (n=120) utilizam a internet todos os dias. Quando comparado à 

idade pela frequência de uso, quem a usa todos os dias é significativamente 

mais velho do que quem o faz uma ou duas vezes por semana (teste de 

Tukey). Além disso, são poucos os que disseram usar a internet quase todos 

os dias e uma ou duas vezes por semana. 

 

 

 



 

Tabela 1 

Média, desvio padrão e Anova da idade dos alunos conforme sua frequência de 

uso de internet 

Frequência de 

uso 

N Média* Desvio 

Padrão 

F p 

Todos os dias 120 19,33a 2,888 5,166 ,007 

Quase todos 

os dias 

5 17,80ab 4,658     

Uma ou duas 

vezes por 

semana 

4 14,75b 2,872     

*Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente entre si. 

        Foi observado no IADQ que a maioria dos alunos (44%) não se preocupa 

com a internet quando está offline, não sente necessidade de aumentar o 

tempo conectado para ter a mesma satisfação (77,5%) e nem faz esforços para 

diminuir o tempo de uso da internet (63,6%), além de não permanecer 

conectado mais tempo que o programado (62,8%). Na maioria dos casos, o 

trabalho e as relações familiares sociais não são colocados em risco pelo uso 

excessivo de internet (85,3%) e também não se faz necessária a omissão da 

quantidade de tempo despendido online (93,8%). Um pouco mais que a 

metade dos alunos (52,7%) não utiliza a internet como forma de regulação 

emocional e também não apresenta alterações de humor quando tenta diminuir 

ou parar de usar a internet (79,8%). 

A maioria (n=71,55%) dos alunos ficou entre os não dependentes (0-2 

pontos), seguidos de 25,6% (n=33) em risco de dependência (3-4 pontos) e 

19,4% (n=25)  categorizados como dependentes de internet (5-8 pontos). Em 

Terres-Trindade (2014) também foi possível verificar que a maioria dos 

participantes (n=123; 84,3%) foram classificados como não dependentes de 

internet. 

        Foi possível verificar que a maioria dos alunos (52,5%) que usam a 

internet todos os dias não são dependentes , apesar dos  alunos que estão em 



 

risco de dependência (26,7%) e todas as pessoas que são dependentes (n=25) 

utilizam a internet todos os dias. Todos os alunos que a utilizam quase todos os 

dias (100%) e a maioria dos que utilizam uma ou duas vezes na semana (75%) 

não são dependentes. 

 Foi possível constatar que a maioria dos participantes (82,9%) nunca 

deixa de sair com os amigos para ficar conectado e apenas 2,3% sempre deixa 

de sair. Porém, deve-se observar que entre os considerados dependentes, os 

alunos em sua totalidade (n=3; 100%) deixam de sair de casa para ficarem 

conectados.  

Em relação a reuniões de família, 64% dos não dependentes não faltam 

às reuniões por causa da internet. Já a maioria das pessoas consideradas 

dependentes sempre falta às reuniões (71,4%). Os que se encaixam em risco a 

dependência raramente deixam de sair de casa (36,8%) e raramente faltam a 

reuniões (31,9%). 

  

Tabela 2  

Comparação da falta de atenção e da classificação de dependência do aluno 

no IADQ. 

Frequência Classificação IADQ Total 

Não 

dependente 

Risco de 

dependência 

Dependente 

Sempre N 5 7 9 21 

% 23,8% 33,3% 42,9% 100% 

Raramente N 46 20 14 80 

  % 57,5% 25,0% 17,5% 100% 

Nunca N 20 6 2 28 

  % 71,4% 21,4% 7,1% 100% 


2
(4) = 14,150; p = 0,007 

  



 

         Houve associação significativa entre a falta de atenção e o nível de 

dependência da internet, como mostra a Tabela 2, indicando que a maior parte 

dos alunos que sempre tem falta de atenção (42,9%) se refere ao grupo de 

dependentes, enquanto que a maioria dos que raramente ou nunca têm  falta 

de atenção são não dependentes. 

  

Tabela 3  

Comparação do nível de dependência de internet com a rotina escolar 

Frequência Classificação IADQ Total 

Não 

dependente 

Risco de 

dependência 

Dependente 

Sim N 11 16 13 40 

% 27,5% 40,0% 32,5% 100% 

Não N 60 17 12 89 

  % 67,4% 19,1% 13,5% 100% 


2
(2)= 17,850; p <0,001 

  

    Na Tabela 3, podemos verificar que houve associação significativa 

entre a rotina escolar e o nível de dependência da internet, indicando que a 

maior parte dos alunos que percebe uma interferência na rotina escolar se 

refere ao grupo que possui risco de dependência, enquanto que a maioria dos 

que não percebe alteração na rotina escolar são não dependentes. 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Diferente da hipótese levantada de que a maioria dos estudantes entre 13 e 25 

anos são dependentes da internet, os resultados obtidos com a pesquisa mostram que 

esses estudantes, em sua maioria (55%), não são dependentes. 

        Contudo, há um grupo considerável (25,6%) que possui uma propensão 

a essa dependência, e uma parcela de estudantes (19,5%) que de fato pode 

ser categorizada como dependente. Para estes últimos, foi verificado que, de 



 

fato, o uso excessivo da internet provoca uma interferência no âmbito 

acadêmico em suas vidas, visto que dos que estão entre risco de dependência 

e dependentes têm pessoas do convívio que comentam haver falta de atenção 

por parte dos usuários, assim como apontam uma defasagem na rotina escolar 

por conta do uso de internet.  

        Uma dificuldade encontrada pelos pesquisadores foi a obtenção da 

autorização dos pais e/ou responsáveis pelos menores de idade. Muitos alunos 

não levaram o TCLE para os pais e muitos que levaram não o trouxeram de 

volta, de forma que o tamanho da amostra acabou sendo um pouco menor do 

que o previsto nos ensinos fundamental e médio. Isto nos traz um 

questionamento: os alunos não estavam interessados em participar da 

pesquisa, ou estavam muito comprometidos com a internet? 

        Os resultados da pesquisa em questão foram alcançados por meio de 

uma amostra menor em comparação às outras e, além disso, as respostas dos 

estudantes variavam segundo a percepção de cada um e não necessariamente 

estavam de acordo com o que acontece de fato, de forma que há uma certa 

discordância em relação a outras pesquisas encontradas sobre o tema. 

        Após analisar os resultados obtidos, a leitura e a comparação com 

outras pesquisas realizadas sobre esse tema, deve-se olhar com cuidado os 

resultados, visto que, embora nós tenhamos 25,6% de alunos propensos a 

dependência e 19,5% de fato dependentes, isso denota uma grande parcela da 

amostra e que merece atenção devido à possibilidade de vício iminente. Sendo 

assim, é necessário que as pesquisas na área continuem a ser realizadas. 
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