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Atualmente a tecnologia tem influenciado muito no cotidiano das pessoas positivamente e 

negativamente, e tem crescido muito a cada dia o número de jovens que se encontram 

conectados. O uso dos smartphones tem ajudado muito os jovens na busca de informações e 

na comunicação sendo possível realizar uma porção de atividades de forma rápida, prática, e 

eficiente, mas o uso descontrolado das tecnologias pode causar problemas na vida dos 

adolescentes como o compartilhamento de “Fake News” e dependência da tecnologia para se 

comunicar com outras pessoas. Neste contexto, o trabalho visa investigar e discutir o 

comportamento dos jovens diante das tecnologias atuais. Para o presente estudo foi utilizado o 

método quantitativo aplicando-se questionários que foram respondidos por jovens de 15 a 18 

anos de suas escolas da rede privada do município de Cruz das Almas para entender quais e 

como se efetuam as formas de utilização das novas tecnologias no seu cotidiano. De acordo 

com os dados coletadospodemos observar que 61% dos entrevistados passam mais de quatro 

horas conectados, 11% passam entre uma e duas horas, 24% entre três e quatro horas e 

apenas4% afirmam utilizarpor menos de uma hora. Pode-se constatar que a quantidade de 

jovensque utiliza a tecnologia de maneira exacerbada está aumentando a cada dia gerando 

váriosproblemascomo o isolamento social e dependência tecnológicaatrapalhando suas 

atividades diárias e prejudicando o seu desenvolvimento escolar. 
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