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RESUMO 

 

Durante a formação educacional o processo de ensino e aprendizagem exige a 
participação importante de componentes cognitivos, como memória e atenção, para 
fixar e lembrar o conteúdo vivenciado. Com o avanço da era tecnológica, muitos 
estudantes universitários acabam ―presos‖ a uma realidade virtual e esquecem de 
estar mais presentes nas atividades do cotidiano. Isso acontece muitas vezes devido 
a utilização inadequada do celular inteligente (smartphone). Essa nova realidade 
pode modificar o desenvolvimento do ensino aprendizagem tanto de forma positiva 
como negativa. Em virtude do aumento do uso de smartphones questiona-se a 
influencia destes dispositivos sobre a memória dos estudantes visto que não há 
estudos semelhantes. O objetivo desta pesquisa foi verificar e comparar os efeitos 
da interferência de telefone móvel sob a memória recente, remota e atenção nos 
universitários. Trata-se de um estudo observacional e transversal com participação 
de 235 acadêmicos que responderam a um formulário sócio demográfico e uma 
escala SPAI validada e traduzida para o português com a finalidade de avaliar a 
dependência ao smartphone. Os voluntários considerados dependentes foram 
divididos por sorteio em três grupos: telefone à vista; telefone somestésico (em 
alguma parte da roupa em contato com o corpo); telefone fora da vista. Em seguida, 
todos os voluntários foram submetidos aos testes de Aprendizagem Auditivo-Verbal, 
Figuras Complexas de Rey e teste de Atenção Concentrada no Laboratório de 
Neurociências da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas no 
período de fevereiro a dezembro de 2018. A análise dos dados obtidos da coleta foi 
realizada pelo programa Bioestat 5.0 os dados demonstraram que a prevalência da 
dependência foi de 62,55% de universitários, e o sexo feminino apresentam maior 
predominância (p=0.02). A condição de viver ―sozinho‖ foi associada a uma maior 
dependência do que aqueles universitários que estão casados (p=0.04). Foi 
observado também que a dependência é mais frequente em indivíduos que não 
trabalham (p=0.0005). Morar na cidade da instituição de ensino ou em cidades 
próximas e distantes não houve associação com a dependência. Já com relação ao 
turno de estudo, os alunos na modalidade integral são mais dependentes ao 
smartphone (p=0.0001). Da mesma forma os acadêmicos de cursos da área da 
saúde em comparação ao das exatas mostraram-se com maior prevalência de 
dependência (p=0.001). No entanto, não foi observado nesse estudo diferenças 
quanto a memória e atenção nas três condições experimentais: telefone a vista (TV), 
telefone somestésico(TS) e telefone fora da vista (TF). Também foram produzidos 
dois produtos finais em forma de vídeos educativos sobre a nomofobia com o 
objetivo de explicar o conceito e quais as conseqüências que podem trazer o mau 
uso da tecnologia. Pela escassez de recursos educativos abertos sobre nomofobia, 
os presentes recursos audiovisuais deste trabalho se apresentam como bons auxilio 
para o ensino-aprendizagem.    
 

PALAVRAS CHAVES: Ensino. Memória. Atenção. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

During the educational process the teaching and learning process requires the 
important participation of cognitive components, such as memory and attention, to 
store and remember the experienced content. With the advancement in technology, 
many university students end up ―stuck‖ in a virtual reality and forget to be more 
present in everyday activities. This often happens due to improper use of the 
smartphone. This new reality can change the development of teaching learning both 
positively and negatively. Due to the increased use of smartphones, the influence of 
these devices on student memory is questioned since there are no similar studies. 
The aim of this research is to verify and compare the effects of mobile phone 
interference on recent, late memory and attention in college students. This is an 
observational and cross-sectional study involving 235 academics who answered a 
socio-demographic form and a validated SPAI scale translated into Portuguese for 
the purpose of assessing smartphone dependence. The volunteers considered 
dependent were randomily divided into three groups: sight telephone ; somesthetic 
telephone (on any part of the clothing in contact with the body); Phone out of sight. 
All volunteers were then submitted to the Auditory Verbal Learning test, Rey Complex 
Figures and Concentrated Attention test at the Neuroscience Laboratory of University 
of Health Sciences from February to December 2018. Data showed that the 
prevalence of dependence was 62.55% of university students, and females were 
more predominant (p = 0.02). The condition of living ―alone‖ was associated with 
greater dependence than those college students who are married (p = 0.04). It was 
also observed that dependence is more frequent in non-working individuals (p = 
0.0005). Living in the city of the educational institution or in nearby and distant cities 
was not associated with addiction. Regarding the study shift, students in full mode 
are more dependent on the smartphone (p = 0.0001). In the same way, the students 
of health courses compared to the exact ones showed a higher prevalence of 
dependence (p = 0.001). However, no differences in memory and attention were 
observed in this study in the three experimental conditions: sight telephone (TV), 
somesthetic telephone (TS) and telephone out of sight (TF). Two end products were 
also produced in the form of educational videos on nomophobia in order to explain 
the concept and the consequences that may lead to misuse of technology. Due to the 
scarcity of open educational resources on nomophobia, the present audiovisual 
resources of this work are good aid for teaching and learning. 
 

 
KEYWORDS: Teaching-learning. Memory. Attention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação transforma o ser, gerando mudanças e desenvolvendo o 

indivíduo em sua integralidade. Nesse sentido, o sistema escolar projeta-se como 

um dos agentes primordiais na transmissão e aquisição de conhecimentos e valores. 

Tanto a sociedade como os pais esperam que os alunos, depois das aulas, 

compreendam o que é ensinado e que sejam capazes mais tarde de recordar uma 

parte significativa do que aprenderam (PINTO, 2001).  

Independente de se tratar de educação formal ou informal, na natureza da 

educação, ensino é educação, segundo Saviani (2011, p.31) ―o trabalho educativo é 

o ato de produzir, direta e intencionalmente, cada indivíduo singular, a humanidade 

que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens‖. Nessa 

perspectiva, no processo da aprendizagem associam-se acontecimentos da vida, 

graças ao qual adquirimos novos conhecimentos. Deste modo, é denominado de 

memória o processo pelo qual conservamos esses conhecimentos ao longo do 

tempo. Assim, os processos de aprendizagem e de memória modificam o cérebro e 

a conduta do ser humano que os experimenta (MORA, 2004). Vale ressaltar que 

aprendemos aquilo que parece mais significativo (SIMÕES, 2016). Para Pozo (2002, 

p.148), ―[...] as pessoas lembram aquilo em que prestaram atenção, o que 

processaram ativamente, ou seja, o que costumam ser as características 

relevantes‖. 

Ainda que sem perceber, fazemos uso da memória, recurso cognitivo 

importante, a todo o momento (JUNIOR; FARIA, 2015). De acordo com Baddeley, 

Anderson e Eysenck (2011), a memória é considerada um sistema complexo e 

múltiplo, combinado por arranjos de codificações ou subsistemas que permitem a 

armazenagem e a recuperação de informações no cérebro.  

Quanto a sua classificação, existem vários tipos diferentes de memória, que 

podem ser organizadas pela forma como são adquiridas: memória explícita e 

implícita ou, pelo tempo que são armazenadas, memória de trabalho, memória de 

curta e de longa duração (SOUSA; SALGADO, 2015). 

As memórias explícitas ou declarativas são aquelas que armazenam fatos e 

sua aquisição está associada à plena intervenção da consciência. Podemos relatar 

situações cotidianas, como as conversas do dia anterior, ou precisar acontecimentos 

históricos (LOMBROSO, 2004). Já as memórias implícitas ou não declarativas são 
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as que adquirimos de forma inconsciente, com tarefas ou habilidades. Como por 

exemplo: dirigir, andar de bicicleta e ler (IZQUIERDO, 2011). Pavão (2008), afirmou 

que a memória de curta duração mantém-se por poucos segundos ou minutos e é 

susceptível a interferências, e a memória de longa duração pode durar semanas e 

até anos e resiste a interferências. 

 Para uma boa memória é necessário ter concentração. A atenção é uma 

função crucial que permite a interação eficaz do indivíduo com o seu ambiente, além 

de subsidiar a organização dos processos mentais. Com a atenção, se pode 

selecionar qual estímulo será analisado em detalhes e qual será levado em 

consideração para guiar nosso comportamento (LIMA, 2005). 

 Atualmente, é possível adquirir informações de maneira rápida pelos novos 

meios de comunicação e, com o acesso cada vez mais avançado da tecnologia, 

essa proximidade proporciona novos conhecimentos e ao mesmo tempo uma 

preocupação na utilização excessiva das mesmas. Como os seres humanos não são 

sistemas isolados, assimilamos as informações por meios sensoriais que nos 

permitem a ação com base na informação recebida. Assim como ocorre nas 

máquinas, nosso processo de recebimento e da utilização da informação é uma 

forma de ajuste nosso às contingências do meio ambiente em que estamos 

(MOURA, 2014). 

O celular é um dos recursos tecnológicos mais utilizados na atualidade para a 

busca de informações. Antigamente, na década de 90, esses aparelhos continham 

um número reduzido de tecnologias, essencialmente de hardware, vindas da 

eletrônica, e sua função eram restritas à comunicação por voz. Hoje em dia, os 

celulares, chamados agora de smartphones, têm atributos que vão além dessa 

função, e os recentes desenvolvimentos os colocam como futura alternativa aos 

computadores portáteis, sendo a diferença principal entre celulares e smartphones o 

sistema operacional que oferece mais funções ao telefone móvel (NERIS-JUNIOR; 

FUCIDJI; GOMES, 2014). 

Assim, na vida do ser humano, o avanço da ciência e tecnologia implicou 

profundas mudanças, e o indivíduo está cada vez mais dependente de dispositivos 

para o seu bem-estar e entretenimento (RODRIGUES, 2009). Entre as novas 

descobertas tecnológicas, o surgimento de celulares inteligentes (smartphones) 

facilita e ao mesmo tempo pode dificultar a atenção durante o ensino-aprendizagem. 

Estudos comprovam que a manipulação desregulada do aparelho pode provocar 
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perda da integração funcional e da regulação do processamento dos neurônios na 

rede celular associada às emoções e à cognição (OLIVETO, 2017). 

Como forma de benefício, o uso do celular em aula tende a auxiliar na 

utilização de metodologias ativas de ensino. Além disso, o mercado de trabalho 

requer profissionais mais qualificados e diferenciados, com algum grau de 

habilidades tecnológicas, perfil criativo, inovador e autônomo. Para tanto, a 

abordagem tradicional, baseada unicamente na transmissão de conteúdos pelo 

professor, precisa dar lugar a práticas de ensino inovadoras (DIESEL; 

MARCHESAN; MARTINS, 2016). Como afirma Piaget (1964, p.5), ―O principal 

objetivo da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram.‖  

Diante disto, os smartphones por serem bem compactos, a sala de aula se 

tornam também como um ambiente comum para utilização dos aparelhos 

eletrônicos. Visto a importância do ensino-aprendizagem esta pesquisa procurou 

verificar e comparar os efeitos da interferência de telefone móvel sob a memória e 

atenção e também os fatores que podem interferir para a dependência do 

smartphone. 

 

1.1 Contextualização 

 

Um dos principais desafios da neurociência é ser mais rápida e mais efetiva 

na produção de evidências que transformem as práticas de saúde e educação. As 

evidências produzidas por estudos neurocientíficos de marcadores neurais 

prometem contribuir para políticas de saúde e de educação mais efetivas. 

(BUCHWEITZ, 2016). Da mesma forma, os estudos da neuropsicologia, nos quais 

as funções cognitivas têm muita relevância e são aprendidos por abordagem de 

estudo do funcionamento do cérebro e comportamento humano como resultado 

compreender como cérebro e mente tecem a complexa realidade humana 

(QUEMADA; ECHEBURÚA, 2008; TIRAPU-USTÁRROZ, 2007). 

Surge então a pesquisa como ferramenta imprescindível para a evolução da 

ciência nos diversos campos, como ações de saúde e educação. Por isso, com 

realizações de estudos é possível analisar fatores que influenciam determinados 

temas. Através da era do conhecimento em que os humanos vivem a informática 

evolui constantemente. Assim, nessa era digital uma nova sociedade tecnológica se 
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apresenta causando um impacto de intensidade sem precedentes na vida das 

pessoas e no mundo dos negócios (ESCORSIM et al., 2005). Com isso, os 

conhecimentos adquiridos no sistema escolar e usados ao longo da vida requerem 

um sistema de memória eficiente sob pena de serem inúteis (PINTO, 2001). 

Portanto, a aprendizagem e a memória estão interligadas, o estudo da cognição é 

considerado importante para os significados dos processos mentais de atenção, 

memória e raciocínio. 

Além disso, o processo ensino-aprendizagem se desenvolve por trocas entre 

os sujeitos envolvidos: quem aprende e quem ensina estão intimamente integrados 

num processo de partilha de conhecimentos, vivências e sentimentos, pautados pela 

comunicação entre estes pares (ZANI, 2006). Nesse sentido, com o avanço das 

tecnologias, as comunicações podem sofrer interferência de atenção por meios de 

aparelhos eletrônicos que estão mais modernos, compactos, de fácil acesso e 

locomoção. De acordo com Serra (2015), os educadores apresentam o dispositivo 

móvel, smartphone, como algo que estimula a indisciplina e a diminuição da 

capacidade de concentração do aluno em sala de aula. 

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), o total 

de aparelhos telefônicos registrados em novembro de 2018 era de 231,8 milhões de 

dispositivos móveis no país, valor que já ultrapassa a população brasileira registrada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em janeiro de 2019, com 

estimativa de 209,4 milhões de brasileiros, com tempo médio de crescimento 

populacional em 19 segundos. Esses números reforçam que o Brasil está entre os 

maiores consumidores de smartphones do mundo (IDC, 2017) com destaque no 

mercado global de telefonia e como conseqüência o aparelho telefônico se torna de 

extrema importância para a cultura material contemporânea (HORST; MILLER, 

2006) 

Para King, Nardi e Cardoso (2015), a tecnologia trouxe avanços e problemas 

na vida das pessoas. Na educação depois da era tecnológica, conforme afirma Kiele 

(2011), podem ser citados os avanços como a introdução do quadro branco, livro 

didático, uso de equipamentos como rádios, transparências, TV e vídeos, data-show 

ou retroprojetores, louça-digital, biblioteca virtual dentre outros. Com isso, a sala de 

aula pode ser a mesma, o assunto o mesmo, mas a forma como o conteúdo está 

sendo ensinado é modificada com o tempo e o crescente uso de smartphones pode 

contribuir positivamente ou afetar negativamente no ensino-aprendizagem. 
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Como boa parte da vida do ser humano é vivenciada dentro da sala de aula, 

para um melhor desempenho no ensino-aprendizagem, algumas medidas foram 

tomadas depois do aumento no consumo de aparelhos eletrônicos. Na França, 

alunos não poderão mais usar aparelhos ligados à internet em todo o espaço escolar 

(DW, 2018). Nos Estados Unidos, os diretores de escolas têm se esforçado para 

reprimir o uso de celulares (INGOLD, 2019).  

No Brasil, existem leis estaduais que proíbem o uso do celular e só deverão 

ser usados para fins pedagógicos. O estado de São Paulo foi pioneiro a criar a lei 

no ano de 2007 (SÃO PAULO, 2007, p.1) Seguido de outros estados Brasileiros, o 

estado de Alagoas também criou o projeto lei em 2014 com a seguinte ementa: 

proíbe a utilização de equipamentos eletrônicos pelos estudantes nas salas de aula 

das escolas de rede pública e privada do Estado de Alagoas e dá outras 

providencias (ALAGOAS, 2014). Medidas que não se aplicam ao ensino superior, 

que é o publico alvo desta pesquisa. Nas universidades, centros universitários, 

faculdades existem um comum acordo entre cada instituição, sobre a restrição ou 

não de dispositivos móveis. 

O surgimento dos primeiros aparelhos celulares data da década de 90 

(VOLTOLINI, 2014), e a literatura não possui muitas pesquisas sobre a influência 

dos smartphones para memória e atenção dos indivíduos. Gindrat, et al. (2014), 

pesquisaram sobre a diferença entre o uso de telefones convencionais e os celulares 

inteligentes e analisaram essas diferenças através do uso de eletroencefalograma 

(EEG) verificando as reações de 38 voluntários dos movimentos feitos pelo toque 

nas telas dos smartphones. Foram notadas diferenças entre as atividades cerebrais 

dos voluntários que usam smartphones e as atividades dos que utilizam telefones 

convencionais. Também foram examinadas diferentes habilidades cognitivas dos 

voluntários, como a capacidade intuitiva e analítica e as habilidades verbais e 

matemáticas. 

No estudo feito na universidade do Texas (Estados Unidos) com 520 

acadêmicos, foi concluído que após aplicação de testes cognitivos com ou sem a 

presença dos smartphones os alunos que fizeram os testes sem ter a proximidade 

com o aparelho apresentaram um rendimento 10% melhor que os demais que 

realizaram o teste com o telefone móvel próximo da visão (WARD et al., 2017). 

Outras pesquisas analisaram a prevalência de dependência do smartphones 

entre adolescentes, jovens e adultos (Long et al. 2016; Mei et al. 2018; Puertas et al. 
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2019; Tsun et al. 2017;) De acordo com Fidalgo (2012), a etiologia da dependência é 

um fenômeno complexo, com numerosas variáveis envolvidas. Por isso, ainda não 

se tem uma explicação que aborde todas as variáveis do problema. Contudo, três 

elementos são essenciais a dependência: o meio ambiente, a substância e o 

individuo. Todavia, para Lemos (2015), ―a dependência tecnológica é caracterizada 

pela inabilidade do sujeito em controlar o uso de determinado recurso tecnológico. 

Junto com esta inabilidade do sujeito em controlar seus desejos de cibercultura.‖ 

Em entrevista ao Jornal Nexo, a psicóloga Sylvia van Enck, reitera que ―o 

dependente tecnológico pode sofrer com as ‗chamadas fantasmas‘, que é quando 

ele sente ou ouve o celular tocar ou vibrar, mas nada realmente está acontecendo.‖ 

E reforça ainda que ―jovens com menos de 21 anos merecem atenção maior, já que 

a região do cérebro associada à percepção de limites, chamada de córtex pré-

frontal, ainda está em formação‖ (RONCOLATO, 2018). 

Diante disso, são necessários cuidados no uso de tecnologias, principalmente 

as móveis, em especial ao smartphone. Efetivamente para que se tenha um 

adequado diagnóstico na avaliação clinica do sujeito, esse deve ser feito pelos 

profissionais da área de psiquiatria ou psicologia. Há, no entanto, métodos de 

avaliação baseados em questionários muito utilizados por pesquisadores que partem 

deles para medir o grau de dependência tecnológica de um grande número de 

pessoas (RONCOLATO, 2018). 

Já existem no Brasil dois instrumentos para classificar a dependência ao 

smartphone. São escalas validadas e adaptadas para cultura brasileira, uma em 

formato de escala likert e a outra dicotômica. A vista disso, a partir de novos estudos 

poderá ser analisado o perfil epidemiológico dos brasileiros em relação à 

dependência de smartphone, investigando sobre diversos aspectos e fatores que 

são associados em demais pesquisas, seja qual for o público alvo (crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos). Outro importante aliado no controle do uso 

do dispositivo móvel são os aplicativos, que estão sendo desenvolvidos como uma 

forma complementar de tratamento para diminuição do uso excessivo do aparelho 

(FORMAGINI et al. 2017). 

Desta forma, muitos aplicativos têm sido criados com o objetivo de reduzir o 

vício em smartphones. A redação do olhar digital (2018) destaca quatro aplicativos 

(Apps) que ajudam a diminuir o vício no dispositivo móvel, disponível tanto para 

Android como para o sistema IOS e Windows. São eles: Freedom, Moment, Forest e 
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Menthal. O princípio desses programas é de demonstrar o tempo gasto com o 

aparelho e assim contribuir como um alerta para o modo de uso, melhorando como 

tal o controle do individuo frente ao smartphone tanto no ambiente familiar, social 

como educacional.      

Por certo, a aprendizagem implica normalmente numa interação do indivíduo 

com o meio, captando e processando os estímulos selecionados (MOTA; PEREIRA, 

2016). Se os celulares inteligentes prejudicam o desempenho cognitivo ao ocupar 

recursos atencionais, as consequências cognitivas da presença do celular inteligente 

devem ser sensíveis à variação, que em conjunto determinam sua prioridade para 

atrair atenção (FECTEAU; MUNOZ, 2006), uma vez que, ―navegar no ciberespaço 

significa interagir perceptiva e mentalmente com os estímulos sensórios voláteis que 

se apresentam‖ (SANTAELLA, 2009, p. 129).  

Em suma, visto a importância da memória nos processos de ensino-

aprendizagem e a necessidade da atenção para que a aprendizagem se consolide 

esta pesquisa tem o objetivo de determinar a de dependência ao smartphone entre 

universitários, avaliar a interferência do excesso de utilização desses equipamentos 

(a mera presença ou ausência) sobre a memória e a atenção em universitários e os 

fatores (sexo, condição de relacionamento, atividades extras, aplicativos, residência, 

modalidade de ensino, área do curso, sistema operacional do aparelho) relacionados 

ao surgimento da dependência ao smartphone. 
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2 MÉTODO 

 

2.1 Tipo de estudo: 

Trata-se de estudo observacional e transversal. 

 

2.2 Local da pesquisa: 

Laboratório de Neurociência da Universidade Estadual de Ciências da Saúde 

de Alagoas (UNCISAL). A Coleta ocorreu no período dos meses de fevereiro a 

dezembro de 2018, após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UNCISAL, 

com número CAAE: 79813417.8.0000.5011 em 12/12/2017 (ANEXO 1). 

 
2.3 Amostra: 

 

2.3.1Tamanho da Amostra 

O tamanho da amostra foi definido em 235 acadêmicos, baseado no estudo 

de Sales et al. (2018). Os participantes foram convidados de forma direta e após o 

aceite era marcado horário para participação das etapas do estudo. Destes 

acadêmicos, 147 universitários foram classificados como dependentes ao 

smartphone, pontuando na escala de dependência. Dos 147 universitários 

considerados dependentes 63 participaram da segunda etapa da pesquisa. Os 

voluntários foram divididos em três grupos diferentes com o mesmo número de 

voluntários (21).  

 

2.3.2 Amostragem 

 Foram recrutados discentes de graduação dos campos de saberes da área de 

saúde e exatas de uma instituição pública da cidade de Maceió, capital de Alagoas, 

os quais foram alocados em três grupos de estudo de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão da pesquisa. 

 

2.3.3 Critério de Inclusão 

 Indivíduo de ambos os sexos, estudante do ensino superior com faixa etária 

de 18 anos a 39 anos de idade, pois é comprovado na literatura que a partir dos 40 

anos existe uma diminuição nas funções cognitivas (SATO et al., 2017), 

dependentes ao smartphone. 
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2.3.4 Critério de Exclusão 

 Acadêmicos que fazem uso de drogas recreativas ou psicotrópicas que 

possam afetar no processo da memória e atenção. Deficientes auditivos ou visuais. 

Ter déficits de atenção.  

 

2.4 Instrumentos 

 Foi aplicado um formulário sócio demográfico de autopreenchimento para 

caracterização da amostra, além disso, perguntas sobre as atividades extras, 

modalidade da graduação, modelo do dispositivo móvel, quantidade de smartphones 

e utilização do carregador (APÊNDICE B). Para avaliar a utilização dos aparelhos 

pelos voluntários do estudo, aplicou-se a escala de dependência ao smartpnhone 

(ANEXO 3). O instrumento de rastreamento para dependência de smartphone, SPAI, 

foi desenvolvido e validado em Taiwan, em 2014, e validado para português com as 

devidas modificações culturais por Khoury no ano de 2016 (LIN et al., 2014).  

Para captar os níveis de dependência em relação aos smartphones pelos 

acadêmicos, foi aplicado questionário por meio da escala que é composta de 26 

perguntas divididas em quatro domínios: o primeiro domínio é composto por 

questões relacionadas ao ―comportamento compulsivo‖, o segundo domínio por 

perguntas sobre ―comprometimento funcional‖, o terceiro domínio contém questões 

relacionadas a ―síndrome de abstinência‖ e no último domínio são avaliadas 

questões sobre a ―síndrome de tolerância‖. As respostas dos sujeitos foram objetivas 

na forma de sim ou não e foram pontuadas pelos números de sim respondidos na 

escala e enumerado para comparação com os resultados padrão do teste. Em cada 

questionamento da escala também foi dada ao participante a opção ―não desejo 

responder‖ (KHOURY, 2016).  

Para avaliação da memória, utilizou-se o Teste de Aprendizagem Auditivo-

Verbal de Rey (RAVLT). Esse teste foi apresentado primeiro como instrumento 

neuropsicológico como o objetivo de avaliar os processos de aprendizagem e 

memória. O teste de RAVLT tem finalidade indicada para a avaliação da memória 

episódica, com componentes relacionados à memória de curto prazo, à 

aprendizagem, à memória de longo prazo imediata e tardia e à memória de 

reconhecimento. Com adaptação brasileira feita por Malloy-Diniz, et al. (2000), o 
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teste contém uma lista de 15 palavras sendo dividido em quatro momentos na 

aplicação. 

 

Foi utilizado também o Teste das Figuras Complexas de Rey, que foi 

idealizado por André Rey em 1942 para auxiliar no "diagnóstico diferencial entre a 

debilidade mental constitucional e o déficit adquirido em consequência de 

traumatismo cranioencefálico" (REY, 1999, p. 9). O teste é composto por uma figura 

geométrica complexa e abstrata. O objetivo do autor foi desenvolver uma figura 

geométrica sem significação evidente, de realização gráfica fácil, e com uma 

estrutura de conjunto complicada com o objetivo de solicitar uma atividade 

perceptiva analítica e organizadora. Nesse sentido, segundo Rey (1999), o objetivo 

do teste é avaliar a atividade perceptiva e a memória visual, verificando o modo 

como o examinando apreende os dados perceptivos que lhe são apresentados e o 

que foi conservado espontaneamente pela memória.  

Para a avaliação da atenção utilizou-se o Teste de Atenção Concentrada-AC, 

que consiste em uma tarefa na qual o examinando deve marcar o estímulo alvo 

dentre diversos outros estímulos distratores no tempo de cinco minutos. A pontuação 

total é resultante do número de estímulos-alvo corretamente marcados, subtraído do 

número de erros (respostas incorretas marcadas) e omissões (estímulos-alvo não 

marcados) (CAMBRAIA, 2009).  

 

2.5 Procedimentos:  

Primeiramente, todos os voluntários receberam explicações da pesquisa em 

todas as suas etapas. Após assinarem o termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE C), respeitada a vontade de desistência quando lhe 

aprouver e retirada todas as dúvidas, realizaram-se estes procedimentos. 

Inicialmente os acadêmicos foram solicitados a responder um formulário de 

dados sócio demográficos com perguntas simples e respostas assinaladas para 

caracterização da amostra e, logo após, responderam a escala de dependência ao 

smartphone. Nessa etapa da pesquisa, participaram os 235 universitários de cursos 

da área da saúde e de exatas da instituição. Considerando uma amostra 

estratificada da instituição, há mais estudantes do curso de saúde que do curso de 

exatas. A duração de tempo entre a explicação da pesquisa e aplicação do 
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formulário e da escala e as respostas dos voluntários foram de aproximadamente 8 

minutos.  

De acordo com os resultados dos acadêmicos obtidos na escala de 

dependência, os que foram classificados como nível de dependência ao telefone 

móvel, pontuando acima de 7 sins na escala, receberam um convite para marcação 

do melhor dia para continuação da pesquisa. Os voluntários do estudo foram 

aleatoriamente distribuídos em três grupos por meio de sorteio. E os próprios 

estudantes escolhia um papel dentro de uma caixa entre outros muitos papéis com 

um numeral (1,2 e 3) e esse numeral era referente ao grupo que iria permanecer: 

1. Telefone á vista (TV): Os estudantes foram submetidos aos testes de 

memória remota, tardia e atenção com o aparelho telefônico dentro do campo 

de visão e ao alcance das mãos, no silencioso e virado com a tela para cima; 

2. Telefone somestésico (TS): Os acadêmicos foram submetidos aos testes de 

memória recente, tardia e atenção com o smartphone colocado próximo ao 

corpo (bolso da calça) funcionando apenas no modo de vibração; 

3. Telefone fora da vista (TF): Os estudantes foram submetidos aos testes de 

memória de longa, curta duração e atenção com o aparelho telefônico 

colocado em outro ambiente.  

Essa divisão dos grupos foi baseada no estudo de Ward, et al.  (2017), realizado 

na cidade do Texas, Estados Unidos, entre universitários.  

Assim, cada acadêmico dependente do smartphone que voltou para a 

segunda parte do estudo foi submetido aos testes de atenção e de memória de 

longa e curta duração, nas situações acima explicadas, correspondente ao grupo do 

qual foi alocado depois do sorteio. 

A aplicação dos testes aconteceu em um ambiente silencioso, de forma 

individual com o estudante em uma mesa com todo o material fornecido para a 

realização do teste (caneta, lápis, papéis, borracha, cronômetro). Teve duração de 

tempo médio de 45 minutos por universitário. 

Antes da aplicação dos testes de memória e de atenção, foram feitas duas 

perguntas que fazem parte do critério de exclusão da pesquisa, sobre as 

medicações dos voluntários (APÊNDICE D). Mesmo que o universitário fosse 

considerado parte de exclusão do estudo foram feitos os testes como benefício para 

o voluntário. Em seguida, era realizado o sorteio do número do grupo ao qual o 
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acadêmico iria pertencer, retirado o papel, o mesmo era grampeado as folhas dos 

testes do voluntário.  

O primeiro teste aplicado foi o de RAVLT, no qual cada voluntário escutava 

uma lista com 15 palavras e repetia as que conseguia lembrar, foi feita a repetição 

por 5 vezes e anotadas as palavras que foi acertadas pelo acadêmico. Depois, uma 

nova lista de 15 palavras foi lida (lista de distração para confundir e o voluntário 

esquecer a lista original) e anotados os acertos. Em seguida, foi solicitado que o 

participante, sem escutar mais a lista de palavras original, falasse o maior número de 

palavras que lembrava, computados os acertos. O participante foi avisado que este 

teste seria finalizado após aplicação do terceiro teste. 

O segundo teste aplicado de memória foi o de Figuras Complexas de Rey, em 

que foi mostrada e deixada na mesa a figura e entregue um papel de tamanho ofício 

em branco para se fazer a cópia da figura olhando-a no tempo que fosse necessário 

para a sua conclusão. Terminada a cópia, foram retiradas as folhas e entregue uma 

nova folha de oficio em branco e solicitado que fosse agora desenhada à figura que 

havia sido recém copiada. Não havia tempo para a execução da tarefa. Por fim, a 

última etapa deste teste foi aplicada no fim da pesquisa. 

Finalmente, era aplicado o teste de Atenção Concentrada. Depois da 

explicação era cronometrado o tempo de 5 minutos para realização do teste. 

Terminado o tempo era recolhido o papel do teste e solicitado que o voluntário 

citasse as palavras que se lembrava da lista do primeiro teste. Anotados os acertos 

o teste de memória de RAVLT era finalizado.  

Para a conclusão da pesquisa, era entregue uma folha de ofício em branco 

para desenhar a Figura complexa de Rey sem tempo determinado para a tarefa. 

Assim, feitos esses procedimentos foi comunicado que havia terminado os testes e 

os voluntários poderiam acompanhar o seu desempenho em cada uma das tarefas. 

Os testes foram corrigidos e os dados obtidos foram tabulados no programa Excel®. 

  

2.5.1 Variáveis: 

Memória de longa e curta duração: Variável quantitativa que foi medida 

através do teste RAVLT e figuras complexas de REY. 

Atenção Concentrada: Variável quantitativa que foi medida através do Teste 

de Atenção Concentrada – AC. 
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2.5.2 Análise Estatística 

Na análise descritiva, os dados foram tabulados e armazenados no programa 

Excel®. Os dados quantitativos foram apresentados como média aritmética e desvio 

padrão. Os dados qualitativos foram apresentados na forma de tabela de frequência.  

Na análise estatística inferencial, para comparar os grupos de acordo com os 

escores, foi utilizado o teste de análise de variância ANOVA para verificar a possível 

existência de diferenças estatísticas entre os grupos em relação às características 

das situações de cada grupo, sendo as variáveis contínuas e com distribuição 

normal (teste de Lilefors). 

Para comparar a interferência do smartphone no desempenho das escalas e 

no formulário demográfico, em cada questionamento e na pontuação final da escala 

dos voluntários foi aplicado o teste de Qui-quadrado(X2). 

O tratamento estatístico foi realizado no programa BIOESTAT® versão 5.0, 

considerando o valor significante quando p<0.05. 
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3 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 235 estudantes universitários dos quais 125 eram do 

sexo feminino e 110 do sexo masculino. A idade dos participantes variou entre 18 e 

39 anos, com média de 22,50 anos ± 5,47 (DP).  Dos participantes, a maioria era 

dos cursos de saúde e na modalidade integral. A composição dos alunos da amostra 

por curso foi proporcional ao encontrado na instituição (Tabela 1). 

Tabela 1 - Discriminação dos participantes da pesquisa quanto ao gênero, modalidade de ensino, 
área e curso de graduação.                                   
Variáveis N % 

Sexo   

     Feminino 125 53,19 

     Masculino 110 46,81 

Área de Graduação   

     Área de Saúde 173 73,61 

    Área de Exatas 62 26,38 

Modalidade de Ensino   

     Integral 158 67,22 

     Noturna 77 32,77 

Cursos de Graduação   

     Enfermagem 32 13,61 

     Fisioterapia 31 13,19 

     Fonoaudiologia 26 11,06 

     Tec. de Alimentos 15 6,38 

     Medicina 43 18,29 

    Terapia Ocupacional 26 11,06 

    Sistemas para Internet 51 21,70 

    A.D.S* 11 4,68 

Fonte: própria do autor, 2019. 
*A.D.S- Análise de desenvolvimento de sistemas 
 

A dependência ao aparelho foi encontrada em 62,55% dos participantes. 

Assim, 147 alunos dos 235 acadêmicos, foram classificados, pela escala de 

dependência ao smartphone, como dependentes, pontuando no mínimo 7 respostas 

afirmativas das 26 perguntas da escala. 

A comparação da memória dos universitários, através dos testes de RAVLT, 

de figuras complexas de Rey, nos três grupos, a saber, telefone à vista (TV),telefone 



30 
 

somestésico (TS) e telefone fora da vista (TF), não evidenciou nenhuma diferença 

significante.   

Da mesma forma, não foi observada nenhuma diferença significante, quando 

comparados com relação ao teste de atenção concentrada, entre os três grupos. 

Com relação aos fatores relacionados ao surgimento da dependência ao 

smartphone foram encontrados os seguintes resultados: 

Foi observado que a prevalência da dependência ao smartphone foi 

significante maior nos indivíduos do sexo feminino (p= 0,0248). Desta forma, 87 

universitárias (69,6%) foram caracterizadas como dependentes, enquanto que 60 

acadêmicos homens (54,54%) foram caracterizados como dependentes.  

Em relação à quantidade de aparelhos eletrônicos que os participantes 

dependentes já tiveram até o presente momento, esta variou de 1 a 8 (Gráfico 1). 

Entre os motivos da troca do smartphone foram citados na ordem: quebra, 

atualizações, roubo, defeito, muito tempo de uso, assalto, travamento das funções, 

melhores aplicativos, presente, furto, problemas técnicos entre outros. Responderam 

a essa questão apenas 47,61% dos voluntários dependentes, os demais não sabiam 

ou não tinham certeza. 

 

 

Fonte: própria do autor, 2019. 

Gráfico 1 – Número em percentual de smartphones que voluntários dependentes adquiriram até o 

presente momento.  
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No questionamento de levar ou não o carregador, constata-se que a maioria 

(45,58%) dos estudantes de nível superior, que são dependentes ao smartphone, 

leva às vezes o carregador consigo (Gráfico 2). Por outro lado, o aplicativo mais 

usado pelos usuários da pesquisa foi relacionado a mensagens, sendo 94 

estudantes com preferência a esse tipo de aplicativo, que representa 63,94% 

(Gráfico 3). 

 

 

Fonte: própria do autor, 2019. 

Gráfico 2– Porcentagem e frequência com que os acadêmicos dependentes levam consigo o 

carregador do telefone móvel. 
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Fonte: própria do autor, 2019. 

Gráfico 3 - Valor absoluto dos estudantes universitários em relação ao grupo de aplicativo que mais 

utilizam. 

 

 

Quanto a condição de relacionamento que remete ao estado civil dos 

voluntários foi observado um predomínio significante dos indivíduos que declararam 

que vivem sozinhos (solteiro, separado, divorciado, viúvo e desquitado) p=0,04 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 – Dados das respostas validas dos voluntários quando associado a condição de 
relacionamento, atividades extras, vinculo de trabalho, local da residência, cursos superiores, tipo de 
ensino e sistema operacional. 
 

Variáveis  Amostra 

Total (N) 

Amostra 

Total (%) 

Dependentes 

(N) 

Dependentes 

(%) 

Valor de 

p 

Sexo 

     Feminino                      

     Masculino 

Condição de 

Relacionamento 

 

125 

110 

 

53,19 

46,81 

 

87 

60 

 

69,6 

54,54 

0,0248 

 

 

 

0,04 

     Sozinho 210 89,36% 136 64,74%  

     Casado 21 8,93% 9 42,85%  

Outras Tarefas     0,92 

     Não tem 209 88,93% 130 62,20%  

     Tem 22 9,36% 14 63,63%  

Emprego     0,0005 

     Não trabalha 173 73,61% 119 68,78%  

    Têm trabalho 56 23,82% 24 42,85%  

Residência     0,23 

    Na cidade 178 75,74% 107 60,11%  

    Outra cidade 55 23,40% 38 69,09%  

Curso Superior     0,001 

    Em Saúde 173 73,61% 119 68,78%  

    Em Exatas 62 26,38% 28 45,16%  

Tipo de Ensino     <0,0001 

    Integral 151 64,25% 110 72,84%  

    Noturno 74 31,48% 31 41,89%  

Sistema     0,52 

    Android 184 78,29% 114 61,95%  

    IOS 34 14,46% 23 67,64%  

Fonte: própria do autor, 2019. 

 

Não foi observada nenhuma relação significante (p=0,92) entre dependência 

ao smartphone e o fato do universitário ter ou não outras tarefas, por exemplo, curso 

de idiomas, esportes, cursos de oratória, ensino a distância (EAD), entre outras 

atividades extracurriculares além do curso de graduação (Tabela 2).  
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Por outro lado, foi constatada uma associação altamente significante 

(p=0,0005) entre a dependência ao smartphone com o fato dos alunos trabalharem 

ou não durante a graduação. Percebe-se com isso que, quem não trabalha tem mais 

dependência ao aparelho telefônico comparada aos universitários que trabalham 

além de cursar a graduação (Tabela 2). Não responderam a essa questão seis 

voluntários (2,55%).  

 O estudo mostrou que não houve associação significante (p=0,23) entre ser 

dependente e residir na cidade da instituição (Tabela 2). Por outro lado, este estudo 

mostrou também que existe uma associação significante entre dependência ao 

smartphone e a área de conhecimento. A dependência ao aparelho é 

significantemente mais encontrada nos estudantes dos cursos da área da saúde 

(p=0,001) (Tabela 2). 

No que se refere à modalidade de ensino, se integral ou noturna, houve 

associação significante (p=<0,0001). Do total de acadêmicos que cursam a 

graduação em forma integral, 72,84% foram classificados como dependentes 

enquanto que apenas 41,89% dos universitários do turno noturno foram 

considerados como dependentes (Tabela 2). Esta pesquisa não encontrou nenhuma 

relação significante entre dependência ao smartphone e o tipo de sistema 

operacional utilizado (p=0,52) (Tabela 2). 

Dos 147 universitários classificados como dependentes pela escala, 63 alunos 

voltaram para continuação do estudo. Nesta segunda etapa, foram aplicados dois 

testes de memória e um teste de atenção. A amostra final foi constituída de 37 

mulheres (58,73%) e 26 homens (41,26%). As idades variaram de 18 a 39 anos e 

com média e desvio padrão de: 22,4 ± 4,39, sendo a maioria dos voluntários dos 

cursos de saúde e pertencentes à modalidade integral (Tabela 3). A pontuação na 

escala de dependência ao smartphone variou de 7 a 24. 
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Tabela 3 – Dados sociodemográficos dos participantes da pesquisa durante a segunda etapa do 
estudo. 
 

Variáveis N % 

Sexo   

     Feminino 37 58,73% 

     Masculino 26 41,26% 

Área de Graduação   

     Área de Saúde 59 93,65% 

     Área de Exatas 4 6,34% 

Modalidade de Ensino   

    Integral 59 93,65% 

    Noturna 4 6,34% 

Cursos de Graduação   

   Enfermagem 9 14,28% 

   Fisioterapia 10 15,87% 

   Fonoaudiologia 16 25,39% 

   Medicina 19 30,15% 

   Sistema para Internet 4 6,34% 

   Terapia Ocupacional 5 7,93% 

Fonte: própria do autor, 2019. 
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4 DISCUSSÃO  

 

O presente estudo mostrou que 62,55% dos universitários foram considerados 

como dependentes ao smartphone. Esse resultado foi bem maior do que os 

encontrado por Long et al.(2016), Luk et al. (2018) e Mei et al. (2018), que 

estudaram voluntários universitários de origem oriental. No estudo de Long et al. 

(2016), realizado com acadêmicos chineses, a prevalência de dependência ao 

aparelho foi estimada em 21,3%; na pesquisa de Tsun et al. (2017), também com 

universitários chineses, a prevalência encontrada foi 38,5%. Da mesma forma, Mei 

et al. (2018) demonstraram também em seus resultados que a indicação de 

porcentagem de dependentes universitários chineses foi bem menor (7,4%). No 

entanto, na Índia o trabalho com estudantes universitários na faixa etária entre 18 e 

24 anos mostrou uma prevalência de 66% (SECURENVOY, 2012), valores bem 

semelhantes do presente estudo. 

Observa-se uma diferença entre os resultados apesar das pesquisas citadas 

terem sido realizados em países do oriente. Provavelmente, essa diferença de 

prevalência se motiva pelo fato de que na China desde 2009 existe um bloqueio para 

uso de aplicativos como o facebook e instagram e desde o ano de 2017 oficialmente 

aconteceram o bloqueio para utilização do aplicativo de mensagem Whatsapp 

(BRADSHER, 2017). Desta forma, como aplicativos de mensagem e rede social são 

os que os usuários mais comumente acessam em seus smartphones as 

porcentagens relacionadas à dependência do aparelho ocorrem em menores razões. 

Já na Índia que também é um país do oriente, não existe esse bloqueio de 

aplicativos em seu território, o que pode comprovar as porcentagens mais altas para 

dependência. No entanto, em 2018 houve um aumento do compartilhamento de 

mensagens falsas, as conhecidas fake news, na sociedade Indiana o que motivou o 

responsável pelo app a restringir envio de mensagens para muitas pessoas ao 

mesmo tempo (TARDÁGUILA, 2018).        

Com isso, a desproporção de dependências ao aparelho pode estar 

relacionada às diferenças culturais (estilo de vida, valores, religião, educação) entre 

os países orientais e ocidentais. Dobashi (2005), em seu estudo sobre uso de celular 

entre domésticas do Japão reforça que as tecnologias, inserindo os smartphones, 

não exercem em todos os usuários a mesma influência. Nesse sentido, as pessoas 



37 
 

são afetadas de formas diferentes dependendo de suas posições sociais e de todo o 

contexto no qual a tecnologia está incluída.  

A comparação dos resultados da presente pesquisa com pesquisas entre 

universitários ocidentais mostrou valores aproximados. No estudo de Puertas et al. 

(2019) com universitários portugueses e espanhóis, os estudantes apresentaram 

dependência de 67,01% entre os portugueses e 60,64% entre os espanhóis. 

Outro fator que poderia explicar a diferença encontrada com o presente 

estudo e a dos orientais foi à metodologia utilizada na construção das perguntas. 

Eles utilizaram escalas em formato likert, que permitem mais opções para o 

participante responder sobre as questões. Por outro lado, no nosso estudo foi 

aplicada a escala em formato dicotômico, deixando pouco limitado para os 

estudantes responder. Pois, no período da aplicação do nosso estudo, só tinha 

apenas uma escala de dependência ao smartphone validada no Brasil.  

Em pesquisa recente no estado de Minas Gerais, Khoury et al. (2016) 

identificaram uma prevalência de 35% de universitários dependentes ao smartphone 

em uma instituição pública federal. Esse resultado foi menor ao observado neste 

estudo (62,55%). Tal divergência nos resultados encontrados pode ser devida ao 

fato de que a população estudada era mais diversificada, uma vez que, a 

Universidade Federal de Minas Gerais possui cursos nas três áreas do 

conhecimento. Por outro lado, a nossa instituição possui apenas cursos nas áreas 

de saúde e exatas. Outro motivo pode estar relacionado ao valor de correção da 

escala de dependência. No estudo de Khoury et al. (2016) foi feita a escolha para 

pontuação das afirmativas, pontuando a partir de 9 sins e na presente pesquisa foi 

feita a correção da escala, pontuando a partir de 7 sins, que permite um resultado 

mais sensível do que especifico.  

Este estudo não mostrou diferenças durante os testes de memória e atenção 

entre os três grupos estudados. Esses resultados foram diferentes dos encontrados 

por Ward et al. (2017). Esses autores demonstraram que os estudantes que fizeram 

os testes de memória e de atenção sem a presença do smartphone tiveram 

desempenho 10% melhor em comparação aos que fizeram os testes de memória 

com o aparelho.  

Essas diferenças encontradas entre os dois estudos podem ter diversas 

justificativas; no presente estudo os testes foram aplicados utilizando-se papel e no 

estudo de Ward e colaboradores, os testes foram feitos em ambiente virtual o que 
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facilitava a perda da atenção. Remetendo ao sistema escolar é comum desde a 

infância esse contato com a utilização de papel nas atividades, anotações são feitas 

nos cadernos, prova é aplicada em papel. Quando se remete ao ambiente virtual 

vale destacar que não é utilizado o computador pessoal do participante e em alguns 

casos alguém pode não ter habilidades para manusear o aparelho eletrônico e isso 

por si só já pode ser um motivo para distração.  

No estudo aplicado com 852 estudantes no estado de Minas Gerais os 

pesquisadores, Mattos e Costa (2013), evidenciaram que o desempenho de nota dos 

alunos não teve interferência significante na modalidade de aplicação da prova entre 

avaliação online e em papel, porém, se compararmos a tela de um aparelho com o 

papel, cientificamente existe uma diferença para as funções cognitivas, visto que, 

segundo Estepa (2014, p.13) a tela digital traz riscos à saúde de seus usuários como 

problemas psicológicos, musculoesqueléticos e visuais; ―estes últimos apresentam 

uma alta prevalência (50%-70%) e os sintomas visuais e oculares, que trazem 

incômodos para realização de atividades com o computador, reduzem a 

produtividade‖. Nesse contexto, Andriola (2003), reforça a necessidade de 

desenvolver regras para apuração dos testes de maneira diferenciada por conta do 

formato digital e lápis-papel.   

Outro fator importante foi que nesta pesquisa os testes foram aplicados de 

forma individual, enquanto que no estudo de Ward et al. (2017), os testes foram 

aplicados coletivamente o que pode facilitar a perda de concentração na atividade e 

explicação para a realização dos testes. Nessa perspectiva, as condições físicas e 

psicológicas não relacionadas ao teste como: diferentes níveis pessoais de 

motivação, atenção, engajamento na tarefa, fadiga, entre outros, pode diminuir a 

precisão dos escores (ANDRADE; VALENTINI, 2018). Por isso, a importância de se 

realizar os testes em horário e dia marcado pelo voluntário individualmente, porque 

no dia e horário marcado pelo pesquisador pode ser que o voluntário se encontre em 

alguma dessas situações acadêmicas (por exemplo: nota baixa, fez uma prova ruim, 

iria fazer uma prova no outro dia, tem um seminário logo em seguida) e pessoais 

(por exemplo: problemas familiares ou com amigos) que possam afetar seu 

rendimento ao teste.   

Entre as vantagens da aplicação do teste individual destaca-se a possibilidade 

de melhor observação ao voluntário como comportamento do sujeito e poder 

identificar erros em determinados itens, que ainda possa ser corrigido com novas 
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explicações, diferente de uma aplicação coletiva (SILVA, 2008). Já quando se aplica 

coletivamente o teste, a explicação é a mesma para muitas pessoas e alguém pode 

ter uma interpretação errada e começar a realizar o teste de maneira incorreta, sem 

a intervenção do pesquisador para corrigir o erro. 

 Os testes de memória e atenção utilizados nos dois estudos podem também 

ter sido um fator responsável pelas diferenças encontradas. Os testes de memória 

utilizados neste estudo não tinham tempo determinado. Dessa forma, não acontecia 

a ―pressão‖ normal de estabelecer estratégias para otimizar o tempo pelos 

participantes, assim, sem tempo cronometrado a competência de habilidades será 

melhor utilizada pelo voluntário, integrando ou mobilizando os conhecimentos diante 

de uma situação real de ação (PERRENOUD, 2001).  

Os acadêmicos foram informados de que as três formas de posição dos 

aparelhos seria temporária, enquanto estivessem realizando os testes, no entanto se 

uma pessoa estiver em uma área sem rede, ou ficar sem bateria, a pessoa fica 

ansiosa, o que afeta negativamente o nível de concentração da pessoa, como afirma 

Dixit et al. (2010). Provavelmente, a concentração dos universitários não teve 

diminuição porque nenhum aluno estava nessas condições citadas por Dixit et al. 

(2010). Não houve alteração da memória dos estudantes possivelmente porque 

estavam focados nas atividades dos testes propostos da pesquisa e não se 

distraíram com o aparelho ao lado, perto ou longe. Ou seja, a partir do momento em 

que se há uma concentração na tarefa a ser realizada a memória não é diminuída.   

Existem dados que mostram na literatura que, independentemente do ano em 

que se realizou o estudo, é comum a prevalência de dependência ao dispositivo 

móvel no sexo feminino (KAWASAKI, 2006; TAKAO, 2009; CHÓLIZ, 2012; 

OLIVEIRA, 2018). Assim, este estudo também mostrou maior pontuação nos 

escores de dependência entre as universitárias. Provavelmente, essa diferença de 

prevalência entre os sexos dependentes ao smartphone, pode estar relacionada ao 

poder de consumo, compras e maior uso do aparelho por parte das mulheres e 

também o fato de que as mulheres acessam mais as redes sociais (uma das causas 

mais encontradas para provocar a dependência ao smartphone) quanto comparados 

aos homens que utilizam os dispositivos móveis para jogar. 

Outras pesquisas também evidenciaram a relação à dependência do aparelho 

celular ser maior no sexo feminino, foi demonstrada tanto em universitários orientais 

como ocidentais. No estudo de Chóliz (2012), aplicado a estudantes na Espanha, 
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observou-se que meninas tinham um maior grau de dependência a telefones 

celulares do que meninos. Nesse trabalho, houve maior pontuação nos escores em 

cada um dos fatores do questionário entre as mulheres. Da mesma forma, na 

pesquisa de Kawasaki (2006), após análise fatorial confirmou-se que as alunas 

Tailandesas apresentaram uma grande diferença em relação ao sexo masculino, 

indicando forte tendência à dependência ao smartphone. Vale ressaltar que segundo 

Pereira e Silva (2017), no Brasil são escassas pesquisas sobre aparelhos celulares, 

principalmente ligadas a questões de gênero.  

Dados da Empresa de telecomunicações inteligentes (Pagtel), dos 5 milhões 

de clientes no comércio mobile, foi constatado que 53% das compras são feitas 

por mulheres (LADIN, 2015).No ano de 2012, a empresa Park Associates, de análise 

da vida digital e tecnológica, apontou em seu levantamento com consumidores, que 

as compras no mercado da tecnologia são de domínio das mulheres. O sexo 

feminino tem 20% de interesse em smartphones, enquanto que o público masculino 

tem 17% (OLHAR DIGITAL, 2012). As informações da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD) do IBGE, mostram que mulheres representam 69,5% dos 115 

milhões de donos de celular em 2011 e a participação dos homens que tinham um 

celular sobre o total era de 68,7%.  

De acordo com os dados da pesquisa de mercado feminino com o objetivo de 

mapear o comportamento das mulheres em relação aos smartphones foi visto 

que em comparação aos resultados de estudos realizado em 2013, as redes 

sociais alcançaram o primeiro lugar no ranking, deixando a posição de segundo 

lugar, como a principal função para utilização do dispositivo móvel. Assim, as 

funções mais citadas pelas mulheres sobre os dispositivos são: 71% para 

acessar as redes sociais, 66% a internet e 61% para ligações (EXAME, 2015). 

Além disso, o presente estudo também mostrou a variação da quantidade de 

aparelhos que os universitários dependentes lembraram ter tido até o presente 

momento. Nesta pesquisa foi observado que a maioria dos estudantes afirmaram ter 

possuído de 3 e 4 smartphones. No ano de 2016, a PNAD demonstrou um aumento 

significativo na aquisição de dispositivo móvel pelos brasileiros. Consequentemente, 

essa troca de aparelho tornou-se normal para a sociedade uma vez que, segundo 

Head e Ziolkowski (2012), os estudantes universitários representam os maiores 

consumidores mundiais do aparelho. 

http://www.parksassociates.com/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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Quando questionado sobre o motivo de troca do aparelho, a razão mais 

frequente encontrada foi a quebra do mesmo. Da mesma forma que Tondo e 

Schneider (2016), também compreendemos que o smartphone pode ser analisado 

como um objeto consumido de acordo com as necessidades de vivência de cada 

sujeito, o que explica os motivos das trocas de aparelho. 

Quando se remete ao deslocamento do carregador consigo, 45,87% dos 

universitários dependentes responderam levá-lo ás vezes, seguidos de 36,98% que 

sempre o levam. Pode-se associar esses números ao medo de ficar sem o aparelho. 

Considerando pelas afirmações em pesquisa que a dependência é um fenômeno 

caracterizado entre outros por tolerância, sintomas de abstinência e comportamento 

compulsivo (KHOURY et al., 2016), ficar com o smartphone sem bateria pode alterar 

o comportamento do sujeito e por isso a necessidade de as vezes ou sempre levar 

consigo o carregador.  

 Em convergência com a literatura, esse estudo também identificou que o 

aplicativo mais usado pelos universitários é o de mensagem, seguido por rede social 

como apresentado nos estudos de Rentería, Santana e Pérez (2015), Vidal (2014) e 

Igarashi et al. (2008). Provavelmente, a necessidade de se comunicar rapidamente 

faz com que esse aplicativo se torne o mais utilizado, o fato também de no mesmo 

programa ter a opção de ligar, mandar vídeos, fotos, imagens, emoticon e figurinhas 

deixam o aplicativo com mais opções e facilita a informação e interação na 

mensagem. Já com relação ao maior uso de rede social pelos jovens, há relatos de 

alguns estudantes que deram um tempo em suas contas pessoais para se dedicar 

mais aos estudos e tiveram melhor rendimento nas provas de concursos. 

 Quanto à relação da condição de relacionamento dos voluntários, ―sozinhos‖ 

(solteiro, separado, divorciado, viúvo e desquitado) e casados, foi observado uma 

maior prevalência da dependência entre os voluntários que responderam estar 

sozinhos. Essa maior dependência ao smartphone possivelmente seria motivada 

pelo fato de que os indivíduos casados possuem mais obrigações do que os 

indivíduos que vivem sozinhos. Dessa forma os universitários que vivem sozinhos 

ficam com tempo mais livre para a vida virtual. Porém, independente dos 

universitários estarem ―sozinhos‖ ou ―juntos‖, reforçamos a idéia de que, seja qual for 

à relação familiar, matrimonio, de pais, irmãos, tios, primos, amigos, aluno, professor 

é importante o respeito ao próximo. Durante uma conversa, reunião, 
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confraternização é necessária cautela no uso de aparelho, para não desmerecer 

alguém com o desvio da atenção para o dispositivo móvel. 

Destaca-se o estudo realizado com universitários de Barranquilla (Colômbia) 

que demonstrou que, entre os usuários que apresentaram conflito com outros por 

causa do celular, o principal motivo mencionado foi à distração da atenção do 

interlocutor. Para os indivíduos que eram casados, esses autores demonstraram que 

a segunda causa de conflito gerada pelo excesso da utilização do aparelho era 

ciúmes (EPALZA et al., 2014). 

 No estudo apresentado por Fortim (2013), ressaltou-se que entre as 

consequências negativas do excesso da utilização do smartphone a mais freqüente 

são brigas familiares. Esse fato faz com que o indivíduo casado dependente do 

smartphone normalmente negligencie o relacionamento com familiares dificultando 

principalmente a relação com cônjuge. O uso abusivo do smartphone gera conflitos 

entre o casal, uma vez que as relações virtuais se tornam muito mais consideradas 

do que as da vida real. 

 O presente estudo indicou que não houve relação entre atividade extra e a 

dependência ao dispositivo móvel. Por outro lado, quando analisado a relação de 

dependência ao smartphone e o trabalho, foi observado que, quem não trabalha tem 

maior prevalência de dependência. Acreditamos que este resultado está relacionado 

com a postura do profissional. Assim, Fortim (2013) demonstrou que podem gerar no 

trabalho alguns riscos ao profissional como aumento do número de faltas, diminuição 

no rendimento, possíveis demissões e circunstâncias embaraçosas. Além disso, o 

uso do smartphone durante a atividade laboral aumenta o risco de diminuição da 

atenção e uma possível perda de eficiência na função, provocando prejuízo para 

empresa. No estudo de Rosen, et al. (2014), foi demonstrado que entre as 

manifestações negativas que o excesso do uso do smartphone provoca no 

comportamento humano está a redução da atenção e problemas físicos. Esse talvez 

seja o motivo maior justificando o fato que quem trabalha tem menor dependência do 

que quem não tem vínculo empregatício.   

 Entretanto, pesquisa realizada por Borges e Joia (2013), demonstrou uma alta 

prevalência da dependência do dispositivo móvel em profissionais.Segundo esses 

autores a causa dessa dependência seria a prática frequente de envios e respostas 

de mensagens sobre assuntos profissionais nos finais de semana, proporcionando a 

utilização do aparelho demasiadamente. 
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Nosso estudo não evidenciou nenhuma relação entre a residência do 

voluntário e a dependência ao smartphone. Por outro lado, foi observado uma 

associação positiva entre a área de conhecimento e a dependência ao smartphone. 

Os estudantes dos cursos da área da saúde apresentaram maior prevalência que os 

estudantes da área de exatas. Esse resultado foi motivado, provavelmente, pelo fato 

dos universitários de exatas estarem desde antes do curso usando constantemente 

o aparelho. Para estarem atualizados no mercado de trabalho acabam tendo 

consciência e informações a respeito de como controlar melhor o uso do 

smartphone, seja por aplicativos ou até mesmo em sala de aula com orientações dos 

professores, diferentemente dos acadêmicos da saúde que não são norteados em 

aulas sobre o excesso da tecnologia. Em estudo recente no oriente médio, os 

autores observaram uma prevalência de dependência maior em universitários da 

área de humanas do que os da área de saúde (ALBURSAN et al., 2019). Esse 

mesmo resultado também foi encontrado no estudo realizado na Jordânia (ABU-

JEDY, 2008). 

Destaca-se a pesquisa realizada com universitários do curso de enfermagem 

durante as atividades práticas, na qual foi constatado que 46,2% dos estudantes 

usavam o dispositivo móvel na aula, 24,7% foram distraídos pelos smartphones 

durante a prática e 83,7% haviam presenciado profissionais que usavam o aparelho 

pelo menos algumas vezes no expediente (CHO; LEE, 2016). Assim como nos 

resultados encontrado no estudo de Aguilera-Manrique, et al. (2018), foi 

demonstrada uma correlação positiva entre a utilização do celular inteligente durante 

as atividades práticas e os estudantes de enfermagem dependentes. Ambos os 

autores também reforçam a importância de políticas de restrição do uso de 

smartphones nos hospitais. 

Outro fator importante é o risco de contaminação, sendo o smartphone um 

vetor de transmissão. Como afirma Drees, et al. (2008) a via mais comum de 

transferência de patógenos ocorre entre as mãos de profissionais de saúde e 

pacientes. Logo, a manipulação do dispositivo móvel durante a aula pratica em 

hospital, pode ser um perigo a saúde tanto do aluno como das pessoas próxima a 

ele. Na República da Estônia, em um estudo realizado foram identificados 

aproximadamente 17.000 genes bacterianos nos smartphones dos estudantes de 

ensino médio e foi comprovado que no aparelho celular possuem mais bactérias 

quando comparado ao vaso sanitário (KOLJALD et al., 2017).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595318301616?via%3Dihub#bbib9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595318301616?via%3Dihub#bbib1
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Também houve associação significante, neste estudo, no que se refere à 

modalidade de ensino, se integral ou noturna, sendo a forma integral considerada 

com maior prevalência de dependência ao smartphone. Esse fato pode 

possivelmente ser explicado pelo motivo de que acadêmicos que estudam de 

maneira integral na instituição ficam mais tempo com carga horária de aulas do que 

os alunos do turno noturno. Neste cenário ficam longe das notícias recentes e 

informações da sociedade em geral, assim, há necessidade de se conectar para 

estar ciente das noticias, fatos e acontecimentos atuais.  

É uma das características do dependente ao smartphone, não conseguir se 

manter muito tempo sem acesso a vida virtual. Segundo Deusen, et al. (2015),a 

verificação de novas notificações de notícias pode funcionar como recompensa, 

assegurando que essa verificação torna-se um comportamento habitual e viciante.   

Na relação entre o tipo de sistema operacional utilizado e a dependência ao 

smartphone, esta pesquisa não encontrou nenhuma associação positiva. Porém, 

quando analisado a porcentagem dos voluntários que possuem nos aparelhos o 

sistema Android (78,29%), foi demonstrado que são números bem semelhantes ao 

encontrado no estudo realizado pela empresa Internet Media Services (IMS) em 

parceria com a Comscore, em que constata que na América Latina o sistema 

operacional móvel líder é o Android, que responde por 81% da base instalada de 

smartphones, informa a pesquisa, seguido pelo iOS, com 17% (MASTERCELL 

CORPORATE, 2016).  

Neste estudo 147 universitários foram considerados dependentes. No entanto 

apenas 43% (63) se dispuseram a fazer os testes de memória e atenção. Essa baixa 

adesão pode ser motivada pelo tipo de comunicação utilizada na convocação dos 

participantes. O convite era realizado através do e-mail o que, dado o seu caráter 

impessoal diminuía a possibilidade de adesão ao estudo. Outra justificativa 

importante era o tempo estimado dos testes. Os voluntários sabiam que os testes 

teriam duração em torno de 45 minutos, o que provocaria uma redução do tempo 

disponível na execução das outras atividades acadêmicas. Pode ter existido também 

alguma resistência por parte desses voluntários que não voltaram e já estarem 

ciente que são dependentes ao smartphone de não querer testar suas funções 

cognitivas. 

Estudos sobre a relação de dependência ao smartphone em universitários são 

relevantes, pois, segundo Shambare, Rugimbana e Zhowa (2012), os estudantes 
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estão entre os usuários mais exigentes das tecnologias móveis. Este autor indica 

que o uso de telefones celulares não é apenas um hábito, também é viciante, 

configurando, possivelmente, a maior dependência do século XXI. Assim King, Nardi 

e Cardoso (2015), afirmam que a tecnologia produz efeitos benéficos e maléficos 

para os seres humanos. Entre normal e patológico a fronteira é sempre tênue e por 

vezes difícil de ser traçada. 

Nas universidades brasileiras não existem leis ou regras que disciplinem o 

uso de telefone móvel na sala de aula. Esse fato promove a proliferação do uso dos 

smartphones durante as atividades teóricas e práticas. Um fator que corrobora com 

esse contexto é a existência de poucos trabalhos, seja com metodologias 

quantitativas como qualitativas na literatura, que estejam relacionados a 

dependência do aparelho e funções cognitivas ligadas ao ensino, e assim poder 

elaborar planos eficientes pelos gestores e professores para aliar a tecnologia á 

educação.  

Desta forma, nosso estudo se torna bastante pertinente, indicando o 

smartphone como ferramenta que irá beneficiar os professores através de 

plataformas educacionais que permitam acompanhar a evolução dos alunos e 

identifique em qual conteúdo há mais dificuldades e com isso melhorar a explicação 

na aula.  
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5 CONCLUSÃO   

 

Visando contribuir para a discussão desta questão do estudo, o presente trabalho 

apresenta as seguintes conclusões: 

- Foi encontrada dependência ao smartphone em 62,55% dos voluntários, sendo o 

sexo feminino com maior prevalência (69,6%). 

-Não há diferença significante entre os três grupos dependentes ao smartphone do 

estudo após a aplicação dos testes de memória e atenção nos universitários.  

- Nem todos os participantes da pesquisa sabiam quantos aparelhos tiveram até o 

presente momento. Dos 47,61% que responderam, teve maior predominância de 3 á 

4 smartphones. 

- Metade dos estudantes (45,87%) ás vezes levam consigo o carregador do 

dispositivo móvel. O aplicativo de mensagem é o mais utilizado alunos. 

- Foi observado neste estudo que a dependência ao smartphone entre os 

universitários foi prevalente nos que se autodeclararam ―sozinho‖ como estado civil, 

os que não trabalham, cursam graduação na área da saúde e estudam na 

modalidade integral de ensino.  

- Não houve associação de dependência ao aparelho quando relacionado à 

atividade extra, residência e o tipo de sistema operacional do dispositivo móvel. 
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6 PRODUÇÃO TÉCNICA EDUCACIONAL  

 

 

 

Vídeos 

- O que é nomofobia? 

- Nomofobia 
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7 INTRODUÇÃO 

 

Falam-se muitas vezes nos textos e artigos dos "impactos" das novas 

tecnologias da informação sobre a sociedade ou a cultura. Diante disso, percebe-se 

que a Internet, além das novidades, potencializou desejos e possibilidades trazidos 

pelos meios de comunicação, desde os computadores até alcançar novas 

significações (LEVY, 2010). Assim, com a criação dos smartphones, muita coisa 

mudou, dentre elas, o modo de se comunicar e se relacionar em sociedade 

(COUTINHO, 2014). 

Possivelmente, nenhuma tecnologia na história teve uma taxa de inserção tão 

rápida e extensa entre os jovens como tem sido o telefone celular 

(GARITAONANDIA et al., 2004). Apesar dos benefícios que o aparelho traz para o 

cotidiano, também é comum manifestar ações negativas devido a problemas de 

comportamento, atenção ou problemas físicos de dependência (ROSEN et al., 

2014). Entre os tipos de conteúdo de mídia, os usuários excessivos de redes 

sociais, jogos e entretenimento têm maior probabilidade de desenvolver sintomas 

de dependência do que aqueles que usam smartphones para fins de estudo ou 

trabalho (JEONG et al., 2016 ).  

A dependência ao smartphone não é considerada doença pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), como aconteceu com o vício em games, o qual foi 

adicionado na Classificação Internacional de Doenças (CID) como transtorno metal 

no ano de 2018. Porém, o vício em celular já preocupa os médicos no Brasil 

(MOURA, 2017).   

Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi criado o grupo DELETE 

– Desintoxicação de Tecnologi@s do Instituto de Psiquiatria (IPUB), com o objetivo 

de atender a nova demanda de pacientes ―os dependentes de tecnologias‖ ou seja 

indivíduos que têm suas vidas restritas devido ao uso excessivo ou inadequado da 

tecnologia (KING; NARDI; CARDOSO, 2015). Já no Instituto de Psiquiatria do 

Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, existe tratamento para os 

dependentes que é feito em grupos com diálogos. Também surgiram centros de 

tratamentos nas cidades de Porto Alegre e Cuiabá (CORDEIRO, 2018). 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11469-017-9787-2#CR14


49 
 

Ainda neste ano vigente, uma empresa de dispositivo móvel preocupada 

sobre a compulsividade e dependência emocional dos usuários de smartphones, 

delegou um levantamento da marca e com base nos dados alarmantes da pesquisa 

sobre o vício em celular, a empresa motivou-se a criar um reality show para debater 

sobre o uso de smartphones. Essa iniciativa contou também com a parceria de uma 

emissora de televisão por assinatura e lançou a série: Desconectados, com 

interação de diferentes nacionalidades e profissões para o programa 

(NASCIMENTO, 2019).   

 Assim, essa nova dependência tecnológica é um transtorno que se destaca 

atualmente na sociedade, chama-se: Nomofobia, que é a junção de sensações 

negativas por não estar conectado (SOUZA; CUNHA, 2018). O termo nomofobia 

originou-se na Inglaterra, da expressão no-mobile, que significa ―sem celular‖. 

Acrescenta-se, também, a palavra fobos, que significa fobia ou medo. Em outras 

palavras, nomofobia é, portanto, a angústia ou medo de o indivíduo ficar 

impossibilitado de se comunicar por meios virtuais. Ou seja, o medo de estar sem o 

telefone celular, computador e/ou internet (OLIVEIRA et al. 2017). 

 Por outro lado, a tecnologia pode ser uma boa aliada para ajudar a melhorar a 

educação, quando se aborda, por exemplo, os recursos educativos. Segundo Graells 

(2000), o recurso educativo pode ser qualquer material no contexto educativo usado 

com fins didáticos. Ou seja, um material que tenha sido usado para facilitar a 

aprendizagem. 

Então destacamos os materiais audiovisuais e as novas tecnologias como 

benefícios a nossa sociedade, pois, como referem Nascimento e Fillho (2002), as 

novas tecnologias além de permitirem uma rápida e eficaz ―difusão de material 

didático, permitem, entre outras possibilidades, a construção interdisciplinar de 

informações produzidas individualmente ou em grupo, e o desenvolvimento 

colaborativo de projetos.‖ Ou seja, criaram o espaço de desenvolvimento a novas 

forma de ensino. 

Assim, já existe o uso do dispositivo móvel na interação do conteúdo em sala 

de aula como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. No 

estudo de Lopes e Pimenta (2017), foram mostrados resultados a favor desta 

utilização de smartphones em sala de aula, com a ressalva de que cabe ao 

professor possibilitar a devida conscientização ética dos alunos em relação ao uso 
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do aparelho durante as aulas e, também, de envolver a escola para obter necessário 

apoio institucional. 

É necessário através de recurso educativo, ensinar de forma clara e objetiva 

para conscientização da sociedade. Esse trabalho tem como objetivo propor 

estratégias para evitar o uso abusivo do celular inteligente, através da produção de 

vídeo educativo elaborado com o intuito de familiarizar o conceito de nomofobia e 

suas conseqüências para os indivíduos. Este será um produto final para estimular os 

usuários a terem mais cuidado na forma como usam seus dispositivos móveis.  

 

8 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Mesmo com a grande difusão de recomendações e informações nos meios de 

comunicação atualmente utilizados, ainda existe uma baixa aderência a forma de 

estilo saudável na sociedade (GALDAMES-CRUZ et al. 2019). Assim, para se obter 

um bem estar físico, mental e social a adoção de práticas em saúde é essencial. 

Entre elas o autocuidado representa um componente fundamental nesse processo e 

tem como objetivo a utilização de ações de cuidado pessoal que favorece o 

desenvolvimento humano (OREM, 2001). Segundo ROSSETTI-FERREIRA, 2003, p. 

10 ―É admirável a capacidade humana de aprender com os outros da mesma 

espécie e de se adaptar aos mais variados ambientes e situações‖. Logo, as práticas 

de cuidado são ações fundamentais à sobrevivência da espécie. 

Com essas concepções, a educação de maneira geral tem um papel importante, 

contribuindo com conhecimentos. Desta forma, temos campanhas nas mídias, 

cartilhas, propagandas entre outros recursos que auxiliam nos cuidados da 

sociedade. Essas ações podem ser incrementadas por organizações coletivas entre 

os serviços de saúde locais e parcerias com as secretarias de saúde e educação 

para melhorar a qualidade do serviço prestado ao cidadão e conseqüentemente seu 

bem estar (MARANHÃO, 2000).  

Por meio da evolução digital, muitos recursos são usados com a contribuição da 

tecnologia. De acordo com Ramos, Teodoro e Ferreira (2011), são os chamados 

RED – recurso educativo digital, produzido para assistir no processo de ensino e 

aprendizagem. Como exemplos são citados: jogo educativo, vídeo, programa 

informático de modelação ou simulação, programa de exercício prático ou tutorial, 
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blog, apresentação eletrônica multimídia, página web, etc. desde que armazenados 

em suporte digital. 

 Destacamos a criação de vídeos por ajustar-se a diferentes públicos alvo e 

poder adaptar o tempo e o tipo de interação (animação, documentário, jornalístico...) 

com o objetivo estimado. Além do que, atualmente a utilização do vídeo sobressai 

entre um dos mais populares recursos de audiovisual na escola. Somados ao fato de 

ter um custo reduzido, possibilita a sociedade produzir seu próprio material 

(COSCARELLI, 2002).   

 Ademais, os vídeos podem ser conectados a internet que pode ajudar a 

melhorar na dispersão do conteúdo. Segundo Moran (1997), ―a internet é mais 

eficaz, quando está inserida em processos de ensino-aprendizagem e de 

comunicação que integram as dimensões pessoais, as comunitárias e as 

tecnológicas‖. Com isso, a elaboração de vídeos em mídias provoca alcance de 

muitas possibilidades.  

 Outro ponto positivo é a oportunidade de muitos ambientes repositórios serem 

disponíveis ao público gratuitamente, o que permite mais acesso da sociedade. Vale 

ressaltar que não é a internet que modifica o processo de ensino-aprendizagem, e 

sim a atitude de cada cidadão e da instituição frente à vida, ao outro e a si mesmo 

(MORAN, 1997). 

   Esses lugares onde ficam armazenados os recursos são conhecidos como 

REA – Recurso Educativo Aberto. Conforme afirma a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (2015), o propósito das 

diretrizes dos recursos educacionais abertos (REA) são materiais utilizados para 

apoiar a educação que pode ser livremente acessada, reutilizada, modificada e 

compartilhada em qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou 

estão licenciados de maneira aberta. 

 Desta maneira, um produto educativo com licença pode ter o formato que o 

dono escolhe. Desde tipos e adaptações de compartilhamento á permitir uso 

comercial do trabalho. Entre as opções de mídias, temos os smartphones como bem 

convenientes e bastante utilizados. Para Guidini (2017), na evolução da 

comunicação, após a chegada dos smartphones como novo e eficaz veículo de 

comunicação, juntou diversas funcionalidades. Tornando-se presente a todo instante 

o celular inteligente transformou-se em uma ferramenta de profunda intimidade com 

os consumidores.  



52 
 

 Segundo dados do estudo realizado pela empresa Internet Media Services 

(IMS) sobre mobilidade na América Latina em parceria com a Comscore a mídia na 

qual o brasileiro interage por mais tempo ao longo da semana com 11,8 horas é o 

smartphone. Apresentando maior índice disparado quando comparado a outras 

mídias digitais: laptops (9 horas), desktops (7,2 horas), TV com conexão à Internet 

(4,2 horas), tablets (3,5 horas), videogame com conexão à Internet (2,2 horas) e e-

books (1,8 hora). E também vence todos os canais offline: TV (8,1 horas), rádio (3,7 

horas), jornais (2,4 horas) e revistas (2,4 horas). Entre a faixa etária de 18 e 34 anos 

a utilização do smartphone é ainda maior com 13,4 horas por semana 

(MASTERCELL CORPORATE, 2016).  

 Outro dado interessante coloca o Brasil como um dos países que mais gasta 

tempo em frente a aplicativos de vídeo, assumindo a segunda colocação, atrás 

apenas da Índia. No ano de 2018, foi ultrapassada a marca de 20 bilhões de horas 

assistindo vídeos em serviços de streaming, um crescimento de 130% em dois anos. 

Revela o estudo da consultoria de mídia App Annie em que avaliou dados da App 

Store e Google Play em todos os países do mundo e comparou com o 

comportamento dos usuários brasileiro (WAKKA, 2019). 

Logo, a criação de vídeos educativos pode ser vista de maneira fácil com o 

uso do dispositivo móvel. E quanto melhor o conteúdo mais aceito pelo público será. 

Assim, para bons resultados é primordial a aplicação adequada de metodologia para 

a construção do vídeo, tanto do ponto de vista técnico quanto pedagógico. Deste 

modo, confere ao recurso, referências e o controle necessário que disponibiliza 

segurança aos profissionais envolvidos, e possibilita a divulgação de sua produção 

(BRAGA et al., 2012). 

 

9 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Entre as estratégias metodológicas estão análise transacional, 

neurolinguistica, exploração dos sentidos e âncora. Baseado em estudos da teoria 

de psicologia, Eric Berne criou e desenvolveu a análise transacional. Constatando 

que cada indivíduo possui três partes diferentes e funcionais, que são os estados do 

ego, ele definiu da seguinte forma: ―um sistema coerente de sentimentos, ou como 

um conjunto de padrões coerentes de comportamento‖ (BERNE, 1974, p.25). 

Didaticamente a personalidade foi dividida em três componentes denominados Pai, 
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Adulto e Criança (PAC). Assim, os estados do ego representam três modos de ser, 

de sentir, de atuar e de pensar. Não são construções teóricas invisíveis, mas sim 

realidades observáveis, concretas e mensuráveis (NETO, 2016).  

Com a aplicação da Programação Neurolinguística (PNL) o recurso educativo 

fica mais bem ex52plorado, pois, segundo os idealizadores da PNL, Richard Bandler 

e John Grinder, indicam ―possibilidade de promover rápida e positiva mudança de 

comportamento por meio da utilização de padrões lingüísticos específicos‖ 

(AZEVEDO, 2006, p.13). Do mesmo modo, utilizar a exploração dos cinco sentidos 

do ser humano faz parte de uma rotina da indústria da comunicação, com a 

finalidade de conseguir estímulos, formas de persuasão e atenção ao consumo 

(FUJISAWA, 2006).  

De maneira geral, a Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por David 

Ausubel pressupõe que nas funções cognitivas dos estudantes há idéias de apoio, 

no qual o novo conceito/idéia poderá se ancorar de maneira significativa, ou seja, de 

forma substantiva e não literal no ensino-aprendizagem (AZEVEDO; MARTINS, 

2010). 

Vale ressaltar que durante a escolha do tema a ser apresentado no vídeo, é 

importante que na elaboração de roteiros haja criatividade e que contenha propostas 

diferenciadas baseadas principalmente em idéias com interatividade, aprendizagem 

colaborativa, transdisciplinaridade e que permitam a formação de uma consciência 

analítica e crítica do sujeito (FIORENTINI, 2001). 

Nesse sentido, o presente trabalho selecionou o tema nomofobia por se tratar 

de um assunto novo e com dados que servem de alerta para a população. Para 

Souza (2018, p.1), ―a submissão tecnológica está cada vez mais presente na vida da 

população, apesar de ser pouco abordada vem sendo o resultado do descontrole e 

do mau uso dos meios tecnológicos‖. 

O livro ―celular: como dar um tempo‖ da jornalista Catherine Price, lançado no 

ano de 2018, retrata bem cenários atuais. Observa-se, por exemplo, nesse 

parágrafo: 

 ―Então, segurei você na minha mão, e as coisas começaram a se 

mover muito rápido. Não demorou muito para estarmos fazendo tudo juntos: 

caminhadas, almoço com os amigos, viagens de férias. No começo, foi 

estranho você querer ir ao banheiro comigo – o que antes era um momento 

privado passou a ser mais um instante compartilhado‖ (PRINCE, 2018 p.3). 



54 
 

Apesar de ser um assunto recente, estão disponíveis alguns livros (físicos e 

digitais) que tratam do problema, e se apresentam como uma boa solução para 

melhorar a qualidade do bem estar do individuo. Em relação aos vídeos, através de 

uma busca rápida na internet, é notório que existem mais produções, desde vídeos 

simples a reportagens jornalísticas sobre a nomofobia.   

Nessa perspectiva, o presente trabalho criou dois vídeos que venham servir 

de ferramenta educativa para a sociedade e foram estruturados segundo o método 

CTM3 proposto por Santos e cols (2019). Com debates sobre o conteúdo, o tema 

fica mais popular, ao alcance de todos e surge uma oportunidade de conhecimento 

que possa depois ser mais aprofundado com estudos na literatura. Assim, estes 

vídeos propõem auxiliar na educação tanto de crianças como de jovens e adultos. 

Por se tratar de vídeo aberto, em mídias acessíveis, almeja-se que seja 

compartilhado, repassando o conhecimento ao próximo.     

 

  

9.1 Público alvo 

 Estes trabalhos são indicados para todos os gêneros, de nacionalidade 

Brasileira ou não, crianças (a partir dos 7 anos), adolescentes, jovens, adultos e 

idosos. Tanto estudantes, profissionais, pais como instituições de ensino que tenham 

interesse no tema.      

 

9.2 Procedimentos 

Para o primeiro vídeo educativo, inicialmente foi construído um roteiro sobre o 

assunto a ser abordado, através de estudo exploratório de cunho bibliográfico. Foi 

explorado o desenvolvimento da comunicação desde o início até o tempo atual. E 

apesar de todo o beneficio que a tecnologia trouxe para a sociedade, depois é 

demonstrado que existem ônus apresentado pelo excesso da má utilização dos 

aparelhos, assim, com o objetivo de deixar familiar a nomenclatura nomofobia e 

alertando sobre a importância dos cuidados para os sujeitos. 

A âncora utilizada no recurso foi incluir nas cenas, algo que remete a 

tecnologia, principalmente o celular. Desta forma, o vídeo já se inicia com um 

questionamento e um personagem ao smartphone, seguindo o mesmo critério para 

as demais cenas do produto educacional. Além disso, o fundo de música utilizado, 

também é uma âncora. Uma musica que faz parte do programa Animaker (programa 
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onde foi feito o vídeo) e que depois de escutada, pode ser lembrada e levar o sujeito 

a associar em outros momentos o tema abordado.   

Os sentidos explorados no recurso foram apresentados durante a linha do 

tempo da comunicação. Com o contraste entre as cores do vídeo, entre a cidade e o 

campo, flores e prédios, livros e celulares. Os personagens remetem aos egos pai, 

adulto e criança da análise transacional.   

Para uma melhor acessibilidade do público alvo, o vídeo foi realizado com 

áudio narrativo, pensando nas pessoas que tem baixa visão ou não, e as que não 

foram alfabetizadas. Como forma de inclusão, também foi adicionada a parte escrita 

do texto, inserindo assim a população surda. Ademais, está disponível legenda no 

idioma inglês para os estrangeiros (apenas no repositório Youtube).   

A escolha da modalidade vídeo foi feita por ser algo prático para a 

visualização do público alvo, com duração de 1 minuto e 50 segundos, foram usados 

imagens (do próprio programa Animaker) através de desenhos para ilustrar o tema, 

também foram inclusos os recursos de leitura (escrita), narração e tradução 

(legenda) para melhor acessibilidade de todos. Portanto, um tempo curto é o ideal 

para explicação de forma simples e objetiva. Fora que, essa modalidade escolhida 

permite ser acessada por várias mídias tecnológicas além do smartphone.  

Para o segundo vídeo educativo, primeiramente foi construído um roteiro com 

enfoque na evolução do aparelho eletrônico de transmissão de voz. Foi realizada 

uma retrospectiva histórica desde o inicio das primeiras patentes até o momento 

atual da era digital. Assim, como no vídeo anterior com o intuito de mostrar que 

houve bastantes benefícios para a sociedade a vinda da tecnologia dos dispositivos 

móveis como também entre elas há o surgimento dos pontos negativos, 

demonstrando-se o destaque da nomofobia. O objetivo deste trabalho é de explicar o 

que significa, quais seus efeitos e como amenizar essa dependência do smartphone. 

Como sinal de alerta para as ações do individuo esse produto pretende também 

tornar o leitor reflexivo de seus feitos.   

A âncora usada no produto é o próprio smartphone que aparece nos cenários 

e é o interlocutor do vídeo. A trilha sonora também vem de auxilio como âncora do 

produto educacional.  Os sentidos utilizados foram mudança das cores de preto e 

branco para colorido, remetendo ao passado e presente, assim como os cenários 

comuns na utilização dos aparelhos eletrônicos com as lojas, restaurante, praia, 
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escola e show. A analise transacional é representado pela fala e ações que 

acontecem durante o vídeo que são os egos pai, adulto e criança. 

O recurso educativo em forma de vídeo tem duração de 3 minutos e 05 

segundos. É apresentado com desenhos animados, criados por um profissional, 

música de domínio público, áudio narrativo, escritas das principais partes do texto e 

no repositório do Youtube ficará disponível com legenda no idioma inglês para os 

estrangeiros, depois de validado. A modalidade vídeo foi escolhida novamente pelo 

mesmo motivo anterior, do primeiro produto educacional.   

  

   

9.2.1 Teste Piloto do primeiro produto 

 Foi disponibilizado o vídeo na plataforma Youtube, entre o período de 25 de 

Março de 2019 á 09 de junho de 2019, totalizando 77 dias. O vídeo foi publicado 

sem propagandas, sem avisos a amigos, colegas, familiares, parentes e voluntários 

da pesquisa. Somente, a banca avaliadora do vídeo e a banca de qualificação 

tiveram acesso prévio à publicação do vídeo. Esse propósito de sigilo foi realizado 

para avaliar a curto prazo a estatística do vídeo postado no site. Como resultado 

teve 326 visualizações e 15 curtidas (Figuras 1 e 2). O gráfico cumulativo é 

apresentado pelo próprio site, assim, permite a visualização da trajetória do vídeo 

desde a publicação. Pelo gráfico estatístico é possível observar que houve um 

aumento significativo do aceito do público, visto que foram em torno de 3 meses.  

 

 

Figura 1. Dados do gráfico cumulativo do site Youtube referente a trajetória de visualização do vídeo. 
Fonte: Youtube.com 
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Figura 2. Número de curtidas do vídeo no período do teste piloto.  
Fonte: Youtube.com 

 

9.3 Características da Licença 

 Realizado pela Creative Commons, uma organização sem fins lucrativos, bem 

conceituados em licenças públicas de forma gratuita. Foram escolhidos os seguintes 

aspectos para os vídeos: permissão de adaptações do trabalho desde que os outros 

compartilhem iguais; autorizado usos para fins comerciais do presente trabalho.    

   

9.4 Validação do Produto 

O primeiro produto intitulado ―O que é nomofobia?‖ foi validado por 

profissionais das áreas de educação, marketing, design e clinica médica durante o 1º 

Colóquio de Ensino na Saúde, Tecnologia e Pesquisa, ocorrido em 30.11.2018 

(Anexo 4). Será testado seu poder de aprendizado entre os universitários da 

UNCISAL através de pré e pós testes (em construção) que serão aplicados em um 

trabalho futuro. 

O segundo produto intitulado ―Nomofobia‖ foi validado durante a defesa da 

dissertação pelos membros da banca avaliadora, composta por professores doutores 

na área da saúde e educação com bastante tempo de docência em instituições 

publicas e particulares de ensino superior nos estados de Alagoas e Pernambuco. 

Também há intuito de aplicar testes (pré e pós) com a finalidade de conferir o poder 

de aprendizagem em trabalhos futuros. 

 

9.5 Repositórios 

Estão postados os vídeos educacionais (O que é nomofobia? e Nomofobia) 

nos repositórios do portal do Educapes e Youtube para melhor alcance da 

sociedade, com seguintes links de acesso: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/433466 , 

https://www.youtube.com/watch?v=bDN4sCxw0aw&t=68s e 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553683, respectivamente.  

Os Voluntários da pesquisa receberam por e-mail o link do vídeo na data: 23 de julho 

de 2019. 



58 
 

10 CONCLUSÃO 

 O recurso educativo aparece como uma boa ferramenta educacional, 

sobretudo para o ensino-aprendizagem. Através de vídeos armazenados em mídias 

abertas para acesso, o alcance do estimado objetivo pode ter bons resultados como 

foi observado no teste piloto do primeiro vídeo deste trabalho. Desta forma, o 

individuo aprende e não será mais o mesmo, transformando em um ser reflexivo e 

critico sobre o assunto abordado. Contudo, alguns cuidados metodológicos são 

essenciais para provocar o efeito esperado, e um tema pode ser um diferencial. 

Como a nomofobia é um assunto pouco discutido, este trabalho se apresenta como 

uma importante contribuição na literatura de recursos educacionais abertos.   

 Com a modernização da tecnologia, renovando-se a cada instante, além dos 

benefícios há também alguns danos negativos que podem aparecer, entre eles à 

dependência, como é comprovado na literatura. Usando a tecnologia a favor, como 

ferramenta, a própria construção e desenvolvimento de recursos educativos na 

plataforma digital, já é um modo de ajudar nos cuidados da qualidade de vida para o 

bem estar e no ensino-aprendizagem. Portanto, o presente trabalho publicado nas 

mídias vai servir de auxilio para a disseminação do conhecimento, com a finalidade 

de alertar aos prejuízos que a nomofobia pode causar, deixando assim familiar o 

conceito do termo nomofobia.      
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―E se viver fosse apenas uma tela com comandos, seria tudo perfeito, apagar os 

erros, saber as chances de acerto, curtir só os momentos bons, compartilhar só 

sorrisos, ajustar as imperfeições, reiniciar quando quiser... Pois é, a vida é bem mais 

complexa, se soubéssemos o dia que o botão irá desligar tudo poderia ser 

diferente... Como não é então faça a diferença! Não se prenda em uma tela.‖ 

Fany Soares 
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APÊNDICE A – ARTIGO 

 

MEMÓRIA E ATENÇÃO ENTRE UNIVERSITÁRIOS EXPOSTOS 

AOSMARTPHONE 

MEMORY AND ATTENTION BETWEEN UNIVERSITY EXPOSERS TO 

SMARTPHONE 
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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi verificar os efeitos da interferência de telefone móvel 

sobre a memória e atenção em universitários. Participaram da pesquisa 235 

acadêmicos que preencheram um formulário sócio demográfico e uma escala de 

dependência ao smartphone. Os voluntários considerados dependentes foram 

divididos em três grupos: telefone à vista; telefone somestésico; telefone fora da 

vista e foram submetidos aos testes de memória e atenção. A prevalência da 

dependência foi 62,55% nos universitários, com predominância maior no sexo 

feminino. Não foi observado nesse estudo diferenças quanto à memória e atenção 

nas três condições experimentais. No entanto, a condição de viver ―sozinho‖ foi 

associada a uma maior dependência. Foi observado também que a dependência é 

mais frequente em indivíduos que não trabalham. 

PALAVRAS CHAVES: Ensino; Memória; Atenção. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to verify the effects of mobile phone interference 

on memory and attention in university students. A total of 235 academics who 

completed a socio-demographic form and a dependency scale for the smartphone 

participated in the survey. The volunteers considered dependent were divided into 

three groups: telephone in sight; somesthetic telephone and phone out of sight and 

have undergone memory and attention tests. The prevalence of dependence was 

62.55% in university students, with a higher prevalence among women. Differences 

in memory and attention in the three experimental conditions were not observed in 

this study. However, the condition of living "alone" was associated with greater 

dependence. It was also observed that dependence is more frequent in individuals 

who do not work. 

KEYWORDS: Teaching-learning; Memory; Attention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Atualmente, é possível adquirir informações de maneira rápida pelos inúmeros 

meios de comunicação e, com o acesso cada vez mais avançado da tecnologia, 

essa proximidade tem proporcionado novos conhecimentos e ao mesmo tempo uma 

preocupação na utilização excessiva dos dispositivos tecnológicos.Um dos recursos 

tecnológicos mais utilizados na atualidade para a busca de informações é o celular. 

Antigamente, eles continham um número reduzido de tecnologias, essencialmente 

de hardware, vindas da eletrônica, e sua função era restrita à comunicação por voz. 

Hoje em dia, os celulares, chamados agora de smartphones, têm atributos que vão 

além dessa função, e os recentes desenvolvimentos os colocam como futura 

alternativa aos computadores portáteis (NERIS-JUNIOR; FUCIDJI; GOMES, 2014), 

sendo a diferença principal entre celulares e smartphones o sistema operacional que 

oferece mais funções ao telefone móvel.  

Segundo King, Nardi e Cardoso (2015), a tecnologia está trazendo avanços e 

problemas na vida das pessoas. Assim, na vida do ser humano, o avanço da ciência 

e tecnologia implicou profundas mudanças, e o indivíduo está cada vez mais 

dependente de dispositivos para o seu bem-estar e entretenimento. Entre as novas 

descobertas tecnológicas, o surgimento dos smartphones facilita e ao mesmo tempo 

pode dificultar a atenção durante o ensino-aprendizagem.  

Como forma de benefício, o uso do celular em aula auxilia nas metodologias 

ativas de ensino. Além disso, o mercado de trabalho requer profissionais mais 

qualificados e diferenciados, com algum grau de habilidades tecnológicas, perfil 

criativo, inovador e autônomo. Para tanto, a abordagem tradicional, baseada 

unicamente na transmissão de conteúdos pelo professor, precisa dar lugar a práticas 

de ensino inovadoras (DIESEL; MARCHESAN; MARTINS, 2016). 
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A aprendizagem implica normalmente numa interação do indivíduo com o 

meio, captando e processando os estímulos selecionados (MOTA;PEREIRA,2016). 

Diante disto, visto a importância da memória nos processos de ensino-aprendizagem 

e a necessidade da atenção para que a aprendizagem se consolide,esta pesquisa 

teve o objetivo de determinar a dependência ao smartphone entre universitários, 

avaliar a interferência do excesso de utilização desses equipamentos (a mera 

presença ou ausência) sobre a memória e a atenção em universitários e os fatores 

(sexo, estado civil, aplicativos, residência, área do curso) relacionados ao 

surgimento da dependência ao smartphone. 

 

2 MÉTODO 

Trata-se de estudo observacional realizado no Laboratório de Neurociência da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL). A coleta 

ocorreu entre os meses de fevereiro e dezembro de 2018, após aprovação do 

Comitê de Ética, com número CAAE: 79813417.8.0000.5011. 

O tamanho da amostra foi definido em 235 acadêmicos, baseado no estudo 

de Sales et al. (2018). Os participantes foram convidados de forma direta e após o 

aceite foi marcado horário para participação nas etapas do estudo. Os acadêmicos 

que foram classificados como dependentes do smartphone, através da escala de 

dependência, participaram da segunda etapa da pesquisa.  

 Foram convidados discentes de graduação das áreas de saúde e de exatas 

de uma instituição pública da cidade de Maceió, capital de Alagoas, os quais foram 

alocados em três grupos de estudo de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão. Foram incluídos no estudo estudantes universitários dependentes dos 

smartphones de ambos os sexos, com faixa etária de 18 anos a 39 anos de idade. 
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Foram excluídos os acadêmicos que faziam uso de drogas recreativas ou 

psicotrópicas, que pudessem afetar o processo da memória e atenção, deficientes 

auditivos ou visuais e com déficits de atenção. 

Os participantes responderam a um formulário contendo questões sócio 

demográficas. Para avaliar a utilização dos aparelhos pelos voluntários do estudo, 

aplicou-se a escala de dependência do smartphone(KHOURY, 2016), que é 

composta de 26 perguntas divididas em quatro domínios: o primeiro domínio é 

composto por questões relacionadas ao ―comportamento compulsivo‖, o segundo 

domínio por perguntas sobre ―comprometimento funcional‖, o terceiro domínio 

contém questões relacionadas a ―síndrome de abstinência‖ e no último domínio são 

avaliadas questões sobre a ―síndrome de tolerância‖. As respostas dos sujeitos 

foram objetivas na forma de ―Sim‖ ou ―Não‖ e foram pontuadas pelos números de 

―Sim‖ respondidos na escala os quais foram enumerados para comparação com os 

resultados padrão do teste. Em cada questionamento da escala também foi dada ao 

participante a opção ―não desejo responder‖. 

Para avaliação da memória, foram utilizados os testes: Teste de 

Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT) e o Teste das Figuras Complexas de 

Rey. Para a avaliação da atenção utilizou-se o Teste de Atenção Concentrada-AC. 

Todos os voluntários receberam explicações da pesquisa em todas as suas 

etapas. Após assinarem o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respeitada a 

vontade de desistência a qualquer tempo e retiradas todas as dúvidas, realizaram-se 

os seguintes procedimentos. 

Inicialmente, os acadêmicos foram solicitados a responder um formulário de 

dados sócio demográficos com perguntas simples e respostas assinaladas para 

caracterização da amostra e, logo após, responderam a escala de dependência ao 
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smartphone. Nessa etapa da pesquisa, participaram os 235 universitários de cursos 

da área da saúde e de exatas da instituição. A duração de tempo entre a explicação 

da pesquisa e aplicação do formulário e da escala e as respostas dos voluntários foi 

de aproximadamente 8 minutos.  

Aqueles acadêmicos que pontuaram acima de 7 respostas ―sim‖ na escala de 

dependência de telefone móvel, receberam um convite para participação na etapa 

seguinte do estudo. Os voluntários foram aleatoriamente distribuídos em três grupos 

por meio de sorteio: os estudantes escolhiam um papel dentro de uma caixa entre 

outros muitos papéis com um numeral (1,2 e 3) e esse numeral era referente ao 

grupo que iria permanecer: 

4. Telefone à vista (TV): Os estudantes foram submetidos aos testes de 

memória remota, tardia e de atenção com o aparelho telefônico dentro do 

campo de visão e ao alcance das mãos, no modo vibração e virado com a tela 

para cima; 

5. Telefone somestésico (TS): Os acadêmicos foram submetidos aos testes de 

memória recente, tardia e atenção com o smartphone colocado próximo ao 

corpo (bolso da calça) funcionando no modo de vibração; 

6. Telefone fora da vista (TF): Os estudantes foram submetidos aos testes de 

memória de longa, curta duração e atenção com o aparelho telefônico 

colocado em outro ambiente.  

Essa divisão dos grupos foi baseada no estudo de Ward et al. (2017). 

Assim, cada acadêmico dependente do smartphone que voltou para a 

segunda parte do estudo foi submetido aos testes de atenção e de memória de 

longa e curta duração, nas situações acima explicadas, de acordo com o grupo no 

qual foi alocado depois do sorteio. 
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A aplicação dos testes aconteceu em um ambiente silencioso, de forma 

individual com o estudante em uma mesa com todo o material fornecido para a sua 

realização (caneta, lápis, papéis, borracha, cronômetro). A aplicação dos testes teve 

duração média de 45 minutos. 

O primeiro teste aplicado foi o de RAVLT, no qual cada voluntário escutava 

uma lista com 15 palavras para, em seguida, repeti-las de acordo com o que podia 

lembrar. Tal repetição foi realizada por 5 vezes e foram anotadas as palavras que 

foram lembradas corretamente pelo acadêmico. Depois, uma nova lista de 15 

palavras foi lida (lista de distração para confundir e o voluntário esquecer a lista 

original) e anotados os acertos. Em seguida, foi solicitado que o participante, sem 

escutar mais a lista de palavras original, falasse o maior número de palavras que 

lembrava, computados os acertos. O participante foi avisado que este teste seria 

finalizado após aplicação do terceiro teste. 

O segundo teste de memória aplicado foi o de Figuras Complexas de Rey, em 

que foi mostrada e deixada na mesa a figura e entregue um papel de tamanho ofício 

em branco para se fazer a cópia da figura olhando-a no tempo que fosse necessário 

para a sua conclusão. Terminada a cópia, foram retiradas as folhas e entregue uma 

nova folha de oficio em branco e solicitado que fosse agora desenhada à figura que 

havia sido recém copiada. Não havia tempo para a execução da tarefa. Por fim, a 

última etapa deste teste foi aplicada no fim da pesquisa. 

Finalmente, foi aplicado o teste de Atenção Concentrada. Depois da 

explicação foi cronometrado o tempo de 5 minutos para realização do teste. 

Terminado o tempo foi recolhido o papel do teste e solicitado que o voluntário citasse 

as palavras que se lembrava da lista do primeiro teste. Anotados os acertos, o teste 

de memória de RAVLT foi finalizado.  
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Para a conclusão da pesquisa, foi entregue uma folha de ofício em branco ao 

participante para que ele desenhasse a Figura complexa de Rey sem tempo 

determinado para a tarefa.  

Depois das correções dos testes, os dados coletados foram tabulados e 

armazenados no programa Excel®. Na análise descritiva os dados quantitativos 

foram apresentados como média aritmética e desvio padrão e os dados qualitativos 

foram apresentados na forma de tabela de frequência. Na análise estatística 

inferencial, a comparação da pontuação dos testes entre os grupos, foi realizada 

através do teste de análise de variância (ANOVA), uma vez que os dados possuíam 

distribuição normal. Para comparar a interferência da dependência do smartphonee 

as variáveis contidas no formulário sociodemográfico foi realizada através o teste de 

Qui-quadrado(X2).O tratamento estatístico foi realizado no programa BIOESTAT® 

versão 5.0, considerando o valor significante quando p<0.05. 

3 RESULTADOS 

Trata-se de uma amostra de 235 estudantes universitários dos quais 125 

eram do sexo feminino e 110 do sexo masculino. A idade dos participantes variou 

entre 18 e 39 anos com média de 22,50 anos ± 5,47 (DP).  Dos participantes, a 

maioria era dos cursos de saúde e na modalidade integral. A composição dos alunos 

da amostra por curso foi proporcional ao encontrado na instituição (Tabela 1). 

(Tabela 1 aqui) 

A dependência ao aparelho foi observada em 62,55% dos participantes. 

Assim, 147 alunos dos 235 acadêmicos, foram classificados, pela escala de 

dependência ao smartphone, como dependentes, pontuando no mínimo 7 respostas 

afirmativas das 26 perguntas da escala. 
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Dos 147 universitários classificados como dependentes pela escala, (a 

pontuação na escala de dependência ao smartphone variou de 7 a 24) 63 alunos 

voltaram para continuação do estudo. A comparação da memória dos universitários, 

através dos testes de RAVLT, de figuras complexas de Rey,nos três grupos, a saber, 

telefone à vista (TV),telefone somestésico (TS) e telefone fora da vista (TF), não 

evidenciou nenhuma diferença significante.  Da mesma forma, não foi observada 

nenhuma diferença significante, quando comparados com relação ao teste de 

atenção concentrada,entre os três grupos. 

Com relação aos fatores relacionados ao surgimento da dependência ao 

smartphone foram encontrados os seguintes resultados:Foi observado que a 

prevalência da dependência ao smartphone foi significantemente maior nos 

indivíduos do sexo feminino (p= 0,0248). Com relação ao aplicativo mais usado 

pelos usuários da pesquisa foi relacionado a mensagens, havendo 94 estudantes 

com preferência a esse tipo de aplicativo, que representa 63,94% (Gráfico 1). 

(Gráfico 1 aqui) 

Quanto ao estado civil dos voluntários foi observado um predomínio 

significante dos indivíduos que declararam que vivem sozinhos (solteiro, separado, 

divorciado, viúvo e desquitado) p=0,04 (Tabela 2). 

(Tabela 2 aqui) 

Foi constatada associação altamente significante (p=0,0005) entre a 

dependência ao smartphone com o fato dos alunos não trabalharem(Tabela 2). 

4 DISCUSSÃO 

O presente estudo mostrou que 62,55% dos universitários foram considerados 

como dependentes do smartphone. Esse resultado foi bem maior que o encontrado 
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por Long et al.(2016) 21,3%,Luk et al. (2018) 38,5% e Mei et al. (2018) 7,4%, que 

estudaram voluntários universitários de origem oriental.  

A desproporção de dependências ao aparelho pode estar relacionada às 

diferenças culturais (estilo de vida, valores, religião, educação) entre os países 

orientais e ocidentais. Dobashi (2005) em seu estudo sobre uso de celular entre 

domésticas do Japão reforça que as tecnologias, inserindo os smartphones, não 

exercem em todos os usuários a mesma influência. Nesse sentido, as pessoas são 

afetadas de formas diferentes dependendo de suas posições sociais e de todo o 

contexto no qual a tecnologia está incluída. No entanto, na Índia o trabalho com 

estudantes universitários na faixa etária entre 18 e 24 anos mostrou uma prevalência 

de 66% (SECURENVOY, 2012), valores bem semelhantes ao do presente estudo. 

A comparação dos resultados da presente pesquisa com estudo entre 

universitários ocidentais mostrou valores aproximados. No estudo de Puertas et al. 

(2019),os estudantes apresentaram dependência de 67,01% entre os portugueses e 

60,64% entre os espanhóis. 

Outro fator que poderia explicar a diferença encontrada entre o nosso estudo 

e a dos orientais foi à metodologia utilizada na construção das perguntas. Enquanto 

os estudos orientais utilizaram escalas em formato likert, que permitem uma maior 

gama de opções para o participante responder as questões, esta pesquisa contou 

com a aplicação de escala em formato dicotômico.  

Em pesquisa recente no estado de Minas Gerais, Khoury et al. (2016) 

identificaram uma prevalência de 35% de universitários dependentes ao smartphone 

em uma instituição pública federal. Esse resultado foi muito menor ao observado em 

nosso trabalho (62,55%). Tal divergência pode ser devida ao fato de que a 

população estudada era mais diversificada, uma vez que a Universidade Federal de 
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Minas Gerais possui cursos nas três áreas do conhecimento. Por outro lado, a nossa 

instituição possui apenas cursos nas áreas de saúde e exatas. Outro motivo pode 

estar relacionado ao valor de correção da escala de dependência. No estudo de 

Khoury et al. (2016) foi considerado dependente a partir de 9 sins e no presente 

estudo,foi feita a correção da escala a partir de 7 sins. 

Existem dados que indicam a prevalência de dependência ao dispositivo 

móvel no sexo feminino (TAKAO, 2009; CHÓLIZ, 2012; OLIVEIRA, 2018).Assim, 

nosso estudo também mostrou maior pontuação nos escores de dependência entre 

as universitárias. Provavelmente, essa diferença de prevalência entre os sexos 

dependentes ao smartphone, pode estar relacionada ao poder de consumo, compras 

e maior uso do aparelho por parte das mulheres. 

Assim como em nosso estudo, a relação à dependência ao aparelho 

majoritariamente encontrado no sexo feminino foi demonstrada em diversas 

pesquisas tanto em universitários orientais, como ocidentais. No estudo de Chóliz 

(2012), aplicado a estudantes na Espanha, observou-se que meninas tinham um 

maior grau de dependência a telefones celulares do que meninos. Nesse trabalho, 

houve maior pontuação nos escores em cada um dos fatores do questionário entre 

as mulheres.Vale ressaltar que segundo Pereira e Silva (2017), no Brasil são 

escassas pesquisas sobre aparelhos celulares, principalmente ligadas a questões de 

gênero. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que mulheres 

representam 69,5% dos 115 milhões de donos de celular em 2011 e a participação dos 

homens que tinham um celular sobre o total era de 68,7%.  

O nosso estudo não mostrou diferenças durante os testes de memória e 

atenção entre os três grupos.Esses resultados foram diferentes dos encontrados por 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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Ward et al. (2017). Esses autores demostraram que os estudantes que fizeram os 

testes de memória e de atenção sem a presença do smartphone tiveram 

desempenho melhor em comparação aos que fizeram os testes de memória com o 

aparelho. Essas diferenças encontradas entre os dois estudos, podem ter diversas 

justificativas: no presente estudo os testes foram aplicados utilizando-se papel e no 

estudo de Ward e colaboradores os testes foram feitos em ambiente virtual, o que 

facilitava a perda da atenção. Outro fator importante foi que no nosso estudo, os 

testes foram aplicados de forma individual, enquanto no estudo de Ward e 

colaboradores os testes foram aplicados coletivamente, facilitando a perda da 

concentração e da explicação durante a realização dos testes. Os testes de memória 

e atenção utilizados nos dois estudos podem também ter sido um fator responsável 

pelas diferenças encontradas. Os testes de memória utilizados neste estudo não 

tinham tempo determinado. Provavelmente, a concentração dos universitários não 

teve diminuição porque nenhum aluno estava nas condições citadas por Dixit et al. 

(2010).  

 Em convergência com a literatura, esse estudo também identificou que o 

aplicativo mais usado pelos universitários é o de mensagem, seguido por rede social 

como apresentado nos estudos de Igarashi et al. (2008),Rentería, Santana e Pérez 

(2015) e Vital (2014). Provavelmente, a necessidade de se comunicar rapidamente 

faz com que esse aplicativo se torne o mais utilizado, o fato também de no mesmo 

programa haver a possibilidade de realizar ligações e enviar imagens garante ao 

aplicativo mais opções e facilita a informação na mensagem.  

 Quanto à relação do estado civil dos voluntários, ―sozinhos‖ (solteiros, 

separados, divorciados, viúvos e desquitados) e casados, foi observado uma maior 

prevalência da dependência entre os voluntários que responderam estar sozinhos. 
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Essa maior dependência ao smartphone possivelmente seria motivada pelo fato de 

que os indivíduos casados possuem mais obrigações do que os indivíduos que 

vivem sozinhos.Destaca-se o estudo realizado com universitários de Barranquilla 

(Colômbia) que demonstrou que, entre os usuários que apresentaram conflito com 

outros por causa do celular, o principal motivo mencionado foi à distração da 

atenção do interlocutor (EPALZA et al., 2014). 

 O presente estudo indicou que quando analisado a relação de dependência 

ao smartphone e o trabalho, foi observado que, quem não trabalha tem maior 

prevalência de dependência. Acreditamos que este resultado está relacionado com a 

postura do profissional. Assim, Fortim (2013) demonstrou que a dependência pode 

gerar no trabalho alguns riscos ao profissional como aumento do número de faltas, 

diminuição no rendimento, possíveis demissões e circunstâncias embaraçosas. Além 

disso, o uso do smartphone durante a atividade laboral aumenta o risco de 

diminuição da atenção e uma possível perda de eficiência na função, provocando 

prejuízo para empresa. No estudo de Rosen et al. (2014), foi demonstrado que entre 

as manifestações negativas que o excesso do uso do smartphone provoca no 

comportamento humano está a redução da atenção e problemas físicos. Esse talvez 

seja o motivo maior, justificando o fato que quem trabalha tem menor dependência 

do que quem não tem vínculo empregatício.   

Destaca-se a pesquisa realizada com universitários do curso de enfermagem 

durante as atividades práticas, na qual foi constatado que 46,2% dos estudantes 

usavam o dispositivo móvel na aula, 24,7% foram distraídos pelos smartphones 

durante a prática e 83,7% haviam presenciado profissionais que usavam o aparelho 

pelo menos algumas vezes no expediente (CHO; LEE, 2016). Assim como nos 

resultados encontrados no estudo de Aguilera-Manrique et al. (2018), foi 
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demonstrada uma correlação positiva entre a utilização do celular inteligente durante 

as atividades práticas e os estudantes de enfermagem dependentes. Ambos os 

autores também reforçam a importância de políticas de restrição do uso de 

smartphones nos hospitais. 

Estudos sobre a relação de dependência ao smartphone em universitários, 

são relevantes pois, segundo Shambare,Rugimbana eZhowa(2012), os estudantes 

estão entre os usuários mais exigentes em relação às tecnologias móveis. Estes 

autores indicam que o uso de telefones celulares não é apenas um hábito, como 

também é viciante, configurando, possivelmente, a maior dependência do século 

XXI. Assim, King, Nardi e Cardoso (2015) afirmam que a tecnologia produz efeitos 

benéficos e maléficos para os seres humanos. Entre normal e patológico a fronteira 

é sempre tênue e por vezes difícil de ser traçada. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante a formação educacional o processo de ensino e aprendizagem exige 

a participação importante de componentes cognitivos, como memória e atenção, 

para fixar e lembrar o conteúdo repassado. Com o avanço da era tecnológica, muitos 

acadêmicos acabam ―presos‖ a uma realidade virtual e esquecem de estar mais 

presentes nas atividades do cotidiano. Isso acontece muitas vezes devido a 

utilização inadequada do celular inteligente (smartphone), o que pode modificar o 

processo ensino aprendizagem tanto de forma positiva como negativamente. 

Visando contribuir para a discussão desta questão do estudo, o presente trabalho 

mostrou uma alta prevalência de dependência ao smartphone entre os universitários, 

no entanto, a posição do aparelho,se presente ou ausente durante as tarefas de 

ensino, não interferiram na memória e na atenção dos estudantes. 
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Tabela I - Detalhamento dos cursos superiores, modalidade de ensino e sexo com a 

quantidade da amostra em valor absoluto e porcentagem.                                   

Variáveis N % 

Sexo   

     Feminino 125 53,19 

     Masculino 110 46,81 

Cursos de Graduação   

     Enfermagem 32 13,61 

     Fisioterapia 31 13,19 

     Fonoaudiologia 26 11,06 

     Tec. de Alimentos 15 6,38 

     Medicina 43 18,29 

    Terapia Ocupacional 26 11,06 

http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/691462
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    Sistemas para Internet 51 21,70 

    Análise de desenvolvimento de sistemas 11 4,68 

 
Gráfico I - Valor absoluto dos estudantes universitários em relação ao grupo de 

aplicativo que mais utilizam. 

 

 

Tabela II – Dados dos voluntários quanto ao estado civil e vínculo de trabalho. 

Variáveis  Amostra 

Total (N) 

Amostra 

Total (%) 

Dependentes 

(N) 

Dependentes 

(%) 

Valor de 

p 

Estado Civil     0,04 

     Sozinho 210 89,36% 136 64,74%  

     Casado 21 8,93% 9 42,85%  

Emprego     0,0005 

     Não  173 73,61% 119 68,78%  

     Sim 56 23,82% 24 42,85%  

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Banco

Organizador

Entreterimento

Rede Social

Mensagens

Não responderam

94

15 

33

3

1

1



96 
 

APÊNDICE B - FÓRMULARIO DE DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICO 

 

FORMULÁRIO DOS DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

PROJETO DE PESQUISA: ESTUDO COMPARATIVO DA MEMÓRIA E ATENÇÃO 

ENTRE INDIVÍDUOS EXPOSTOS E NÃO EXPOSTOS A CELULAR INTELIGENTE 

 

Data: ____/____/____ 

 
POR FAVOR, LEIA E RESPONDATODAS AS ALTERNATIVAS PROPOSTAS A 
SEGUIR: 
 

Código: 

Sexo:      M (  )  F (  )                       

Data de nascimento: _____/____/______ Idade: ________ anos 

 

ESTADO CIVIL (marque X em apenas uma das alternativas) 

 

ATUALMENTE, ESTÁ REALIZANDO ALGUM CURSO ALÉM DA GRADUAÇÃO? 

(marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Sim. Qual 

curso?____________________________________________ 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

 

POSSUI ALGUM TRABALHO ALÉM DOS ESTUDOS? (marque X em apenas uma 

das alternativas) 

1.  Sim. Qual? 

1.  Solteiro (a) 

2.  Casado (a) 

3.  Separado (a)/Desquitado (a)/Divorciado (a) 

4.  Viúvo (a) 

5.  Não desejo responder 
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________________________________________________ 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

 

 

RESIDE NA CIDADE ONDE ESTUDA?(marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

 

VOCÊ ESTUDA EM REDE PRIVADA OU PUBLICA?(marque X em apenas uma das 

alternativas) 

1.  Instituição Privada 

2.  Instituição Publica 

3.  Não desejo responder 

 

Em qual período está e qual o 

curso?_______________________________________ 

 

SEU CURSO DE GRADUAÇÃO É INTEGRAL (marque X em apenas uma das 

alternativas) 

1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

 

 

VOCÊ SABE O MODELO DO SEU SMARTPHONE?(marque X em apenas uma das 

alternativas) 

1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 



98 
 

SE SIM,QUAL É O MODELO DO 

SMARTPHONE?____________________________ 

___________________________________________________________________

__ 

 

VOCÊ LEMBRA QUANTOS SMARTPHONE JÁ TEVE ATÉ O PRESENTE 

MOMENTO?(marque X em apenas uma das alternativas) 

SE SIM,QUAL(IS) OS MOTIVOS LEVARAM A COMPRA OU TROCA DO 

SMARTPHONE?______________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

__ 

 

VOCÊ COSTUMA LEVAR AO SAIR O CARREGADOR DO 

SMARTPHONE?(marque X em apenas uma das alternativas) 

 
 
QUAL O APLICATIVO VOCÊ MAIS UTILIZA NO SEU 

SMARTPHONE?____________ 

(      ) Não desejo responder 

 
 
 
 
 
 

1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

1.  RARAMENTE 

2.  NUNCA 

3.  SEMPRE 

4.  AS VEZES  

5.  Não desejo responder 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.LE.) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.) 

“O respeito devido à dignidade humana exige que toda 

pesquisa se processe após o consentimento livre e 

esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si 

e/ou por seus representantes legais manifestem a sua 

anuência à participação na pesquisa”   

1. O (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) do 

estudo ―ESTUDO COMPARATIVO DA MEMÓRIA E ATENÇÃO ENTRE 

INDIVÍDUOS EXPOSTOS E NÃO EXPOSTOS A CELULAR INTELIGENTE.‖, que 

será realizada no Laboratório de Neurociências da Universidade Estadual de 

Ciências da Saúde de Alagoas, recebi da Sra.Fany Pereira de Araújo Soares, 

Biomédica e Técnica de Laboratório, responsável por sua execução, as seguintes 

informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes 

aspectos:  

2.Este estudo se destina a verificar e comparar os efeitos da interferência de 

telefone móvel sob a memória remota e atenção; considerando que a importância 

deste estudo é avaliar a interferência do telefone inteligente sobre o processo de 

ensino-aprendizagem dependes da memória e atenção; que os resultados que se 

desejam alcançar é estimar o efeito da dependência do celular inteligente que pode 

provocar um déficit na memória e atenção alterando o desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem; tendo início planejado para começar em 01 de fevereiro de 

2018  e terminar em 28 de junho de 2019. 

3.O (a) Senhor (a) participará do estudo da seguinte maneira: responder um 

formulário de dados sócio-demográficos, um questionário de escala para detectar o 

nível de dependência ao celular inteligente (smartphone) e realizar dois teste 

cognitivos, sendo eles, um sobre memória remota e o outro sobre atenção (os testes 

serão realizados caso o resultado da escala seja de nível depende ao smartphone). 

Na identificação do universitário serão utilizados códigos. Sabendo que os possíveis 

riscos à sua saúde física e mental são mínimos, uma vez que não serão realizados 

procedimentos invasivos, nem de caráter experimental. Os desconfortos e os riscos 

que eventualmente poderão acontecer são de ordem subjetiva, como sentimentos ou 

sensações desagradáveis, mas transitórias, de ansiedade. Outro risco que 
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porventura poderá ocorrer diz respeito ao sentimento de constrangimento diante de 

algumas perguntas e serão minimizados da seguinte forma, com a opção ―não 

desejo responder‖, presente no formulário de coleta dos dados da pesquisa e caso 

apresentem esses sintomas, os participantes, serão atendidos pela psicóloga co-

orientadora da pesquisa Dra. Vanina Papini Goes Teixeira de imediato, uma vez que 

a pesquisadora estará presente durante a realização dos testes cognitivos do 

estudo. Também há um eventual risco de quebra de sigilo, prestado pelos sujeitos 

da pesquisa. Esse risco será minimizado do seguinte modo: Os testes de memória e 

atenção serão aplicados exclusivamente pela psicóloga do projeto, e esta manterá 

os sigilos das informações por ser norteamento ético da profissão. As informações 

por elas coletadas serão inscritos e esses textos, juntamente com as escalas que 

são aplicadas no sujeito da pesquisa, serão guardados no laboratório de 

neurociências, em um armário com chave, aos cuidados do orientador.  

4. Como beneficio durante a realização do estudo, os acadêmicos que mostrarem 

alguma alteração cognitiva serão auxiliados pela psicóloga co-orientadora da 

pesquisa. Durante a realização desta pesquisa os participantes poderão, ainda, 

receber informações especificas sobre seu status de dependência ao smartphone. 

Ao final do estudo, será ministrada, uma palestra educativa com os participantes, 

onde estes receberão informações sobre o estudo realizado e sugestões através dos 

quais eventuais problemas poderão ser corrigidos. A partir de um mapeamento de 

problemas encontrados nos participantes, serão feitas orientações de como diminuir 

a dependência ao smartphone e melhorar a memória e atenção. O grupo ainda se 

propõe fazer uma montagem de cartilha educativa.    

5.Durante todo o estudo, a qualquer momento que se faça necessário, serão 

fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo. 

6.A qualquer momento, o (a) Senhor (a) poderá recusar a continuar participando do 

estudo e, retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade 

ou prejuízo. As informações conseguidas através da sua participação não permitirão 

a identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo. A divulgação 

dos resultados será realizada somente entre profissionais e no meio cientifico 

pertinente. 

7.O (a) Senhor (a) deverá ser ressarcido (a)  por qualquer despesa que venha a ter 

com a sua participação nesse estudo e, também, indenizado por todos os danos que 
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venha a sofrer pela mesma razão, sendo que, para estas despesas é garantida a 

existência de recursos.   

8. O (a) Senhor (a) tendo compreendido o que lhe foi informado sobre a sua 

participação voluntária no estudo ―ESTUDO COMPARATIVO DA MEMÓRIA E 

ATENÇÃO ENTRE INDIVÍDUOS EXPOSTOS E NÃO EXPOSTOS A CELULAR 

INTELIGENTE‖, consciente dos seus direitos, das suas responsabilidades, dos 

riscos e dos benefícios que terá com a sua participação, concordará em participar da 

pesquisa mediante a sua assinatura deste Termo de Consentimento.  

Ciente, 
___________________________________________________________________
DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 
FORÇADO OU OBRIGADO. 

Endereço do(a) participante voluntário(a): 
Residência:(rua).............................................................................................................
...................Bloco: .........Nº:.............,complemento:....................................................... 
Bairro:......................Cidade:................................................................CEP.:.................
.........................Telefone:.....................Ponto de referência........................................... 
Email:....................................................................................Celular:........................ 
 
Nome e Endereço do Pesquisador Responsável: 
FANY PEREIRA DE ARAÚJO SOARES 

Endereço Postal: Rua Ary Pitombo, EdificioLeupoldina, n82, apt. 24-b – Trapiche da Barra, 
Maceió –AL. CEP: 57010376. 
E-mail: fany.fpas@gmail.com 

Instituição:  
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL. Endereço Postal: Rua 
Jorge de Lima, 113 – Trapiche 
da Barra – Maceió , AL. Brasil. CEP: 57.010-300. 

 
ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas, dirija-se ao Comitê de Ética 
em Pesquisa, pertencente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - 
UNCISAL: Rua Dr Jorge de Lima, 113. Trapiche da Barra, CEP.: 57010-382. Sala 203, 
segundo andar, Prédio Sede. Telefone: 3315 6787. Correio eletrônico: 
comitedeeticaucisal@gmail.com . Website: https://cep.uncisal.edu.br/Horário de 
funcionamento: diariamente no horário de 13:00 as 19:00 horas. 

 
 

Maceió, _________ de ______________________ de _________ 
 
 

FANY PEREIRA DE ARAÚJO SOARES 
Assinatura do pesquisador principal 

 
 
 
 

 Assinaturado(a) voluntário(a)  

Assinatura de testemunha  Assinatura de testemunha 

mailto:comitedeeticaucisal@gmail.com
https://cep.uncisal.edu.br/
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APÊNDICE D - FÓRMULARIO DE DADOS DE EXCLUSÃO DA PESQUISA 

 

FORMULÁRIO DE DADOS DE EXCLUSÃO DA PESQUISA 

 

PROJETO DE PESQUISA: ESTUDO COMPARATIVO DA MEMÓRIA E ATENÇÃO 

ENTRE INDIVÍDUOS EXPOSTOS E NÃO EXPOSTOS A CELULAR INTELIGENTE 

 

Data: ____/____/____ 

POR FAVOR, LEIA E RESPONDATODAS AS ALTERNATIVAS PROPOSTAS A 
SEGUIR: 

Código: 

Sexo:      M (  )  F (  )                       

Data de nascimento: _____/____/______ Idade: ________ anos 

 
1. Fez uso de algum medicamento controlado nos últimos seis meses? 

 
 

2.  Nos últimos três meses teve alguma consulta com psiquiatra, psicólogo ou 
neurologista? 
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ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO CEP 

 
 

 
Fonte: Plataforma Brasil, 2017 
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ANEXO 2 – NORMAS DA REVISTA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO 

Normas para apresentação dos Estudos Teóricos - Ensaios 

Revista  Psicologia Escolar e Educacional, 2019. 

General Information 

The journal Psicologia Escolar e Educacional edited by ABRAPEE - Brazilian 
Association of School and Educational Psychology - publishes manuscripts 
relating to the practice, history and issues in Educational Psychology, critical texts, 
about the academic-scientific production, as well as reports of research in the 
areas of School and Educational Psychology along with its interface with 
Education. 

There is no fee for submitting and evaluating articles. 

Editorial orientation 

The Journal of School and Educational Psychology publishes only original papers. 
The original papers will be submitted to the evaluation of an editorial board which 
will keep the author and the evaluator anonymous. The rules to be followed are 
the APA (American Psychological Association). It will not be published more than 
one paper for each author or coauthor in each volume (year), although it will be 
allowed for the authors to submit more than one manuscript. 

Types of text to be published 

The Journal accepts manuscripts written in English, Portuguese and Spanish in 
the following categories: 

1.  Theoretical Studies; Essays - theoretical works and/or revision of literature 
which question the way of thinking and the traditional practices and that leading to 
new elaborations (up to 25 pages, double space) 

2.  Research reports - reports of research conducted, from the qualitative or 
quantitave types presented in the following sequence: introduction, method, 
results, discussion and references. The annexes should be presented after the 
references (from 20 to 25 pages, double space) 

3.  History and memory - printing or reprinting of rare documents which are 
relevant to the research and the preservation of the history of School and 
Educational Psychology, interviews with relevant people in this field of knowledge; 
memory of events achieved by ABRAPEE. 

4.  Reports of Professional Practices - presentation of psychological 
procedures and educational technologies, proposal aiming at a better 
understanding of psychological and educational problems and/or practices of the 
school psychologist, experience of the author, presentation of new tool in the field 
of school psychology and any other suggestion relevant to the area (up to ten 
pages) 

1 PROCEDURE FOR SUBMISSION AND EVALUATION OF THE 
MANUSCRIPTS 

The manuscripts that are adequate to requirements (we have) presented above 
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will go through the following steps of evaluation: 

1.  Sending to two members of the Editorial Board of the journal or two ad hoc 
advisors 

2.  Receiving of the evaluation with recommendation for publication (with or 
without changes) or rejection. In the case of acceptance, the authors will be 
informed of the suggestions (copy of the evaluation will be sent to the authors) 

3.  In case of acceptance for publication, the Editorial Board may introduce small 
changes in order to standardize, according to the parameters of the journal. 

4.  The process of evaluation uses the system of blind revision by peers and the 
identity of the authors and evaluators will be preserved. 

5.  The Editorial Board takes the final decision about the publication or not of the 
manuscript. 

6. The Journal of School and Educational Psychology will publish its articles in 
Portuguese and English or Spanish and English (bilingual) from volume 23. 
Therefore, any article that submitted will already fit this resolution, and once 
approved for publication, the author will be responsible for the English language 
version of the journal's accredited translators. 

Author's rigths 

Partial or total copy (more than 500 words of the text) is authorized, once the 
source is properly informed. 

Conflict of interests 

Potential conflicts of interest are considered when authors, reviewers, or editors 
have interests that, apparent or otherwise, may influence the preparation or 
evaluation of manuscripts. Conflict of interest may be personal, commercial, 
political, academic or financial in nature. 

When based on a thesis or dissertation, we ask authors to indicate the name of 
the author, title, year, name of the graduate program and institution where it had 
presented. 

Authors should indicate in the manuscript all financial support received from 
commercial or private entities, national or international organization or research-
funding agency to subsidize the costs of the study that gave rise to the article 
submitted for evaluation. 

The reviewer should disclose to the publisher any conflicts of interest that could 
influence their opinion of the manuscript and, where appropriate, declare ineligible 
to review it. Two reviewers who do not present a conflict of interest with the 
research, authors or funders of the study appreciate the manuscript. 

Form and preparation of manuscripts 

 

Presentation of the Manuscripts 

The original manuscriptsmust be submitted online 
in http://www.scielo.br/pee in double space, font Arial, size 12, observing the 

 

http://www.scielo.br/pee
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number of the pages according to its category. The page should be A4 size, 
with page borders as follows: 2,5 cm at the top and the bottom, 3 cm for the 
the right and the left side. The archive must be in  .doc. 

In case of revising, the new version must be submitted online 
in http://www.scielo.br/pee. All the documents sent to the journal must be 
followed by a letter signed by the authors in which they have to explain the 
aim of submitting the work and, as well, as authorizing the publication of it, 
should it be approved by the Editorial Board. The authors have to declare that 
the manuscripts respect the ethic values of research work. The letter should 
follow this model: 

Place and date 

To the Editorial Board 

Dear Sir or Madam 

I am sending you my manuscript entitled________to submit to the Editorial 
Committee of the Journal of School and Educational Psychology. I believe my 
work can be fit to the category (specify the type of manuscript) 

I (we) declare that the present article was never published and that is not 
being submitted to any other journal or periodical. I (we) respect all the ethical 
procedures and we authorize its publication in case it is approved by the 
committee. 

Sincerely 

Name(s), signature(s) and ORCID of the author(s) 

The presentation of works must follow the following steps 

1. First page (without the name of the author(s) must inform: 

1.1. Title in Portuguese with no more than 12 words. 

1.2. Title in English corresponding to the one in Portuguese. 

1.3. When is the case, a paragraph acknowledging the financial support. 

2. Abstract, in Portuguese: 

The abstract must have no more than 150 words. The abstract must be 
followed by three keywords with the aim of indexing the work. . The author 
must use the terminology from BVS PSI (http://newpsi.bvs-psi.org.br/cgi-
bin/wxis1660.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=P&base=TERMINOLOGIA). 
The words must be precise in order to facilitate the classification of the work. 

In case of research report, the abstract must include: description of the 
problem investigated, characteristic of the sample, method used for the 
research and the discussion of the work. The abstract of a theoretical work 
must include considered the topic considered (one sentence), the aim, thesis 
or investigation under analysis or organizer of the study and sources utilized 
(for example observation done by the author, literature published and so on). 

http://www.scielo.br/pee
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3. Abstract, in English, according to the text in Portuguese. 

The abstract must follow the rules of the Portuguese version and must be 
followed by three key-words as adequate to Thesaurus of APA. 

4.Full text 

In all categories of originals, the text must have an organization of easy 
recognition, marked by a system of titles and subtitles that reflect the 
organization. In case of research reports, the text must present: introduction, 
method, results, discussion and references. The notes must be reduced to the 
minimum and must be at the bottom of the pages (footnotes) , numbered 
according to the order. The place to insert figures , illustrations, tables and 
pictures must be indicated in the text. The references will follow the APA rules 
as we see in the end of this text. 

In case of transcription of a whole text, the transcription must be limited by 
quotations marks. The citations must be followed by the number of the page of 
the source. A literal quotation with 40 or more words must be presented in a 
proper block, starting in a new line, indenting five spaces from the border, in 
the same position of a new paragraph. The font size must be 12 as in the rest 
of the text. 

5. Reference Must be in accordance with the following general rules. Single-
author works are referred by year of publication, the older first. Single-author 
works come before works with more authors, when the last name is the same. 
Works where the first authors are the same, but the co-authors are different, 
must be cited by the last name of the co-authors. Works by the same multiple 
authors must be cited according to date, the oldest work must come first. 
Woks with the same author and the same date must follow the alphabetical 
order of the title, disregarding the first word when it is an article or pronoun, 
except when the very title has indication of the order the year is immediately 
followed by lower case letters. When repeated, the name of the author should 
not be substituted by dash or any other sign. List of references must be 
appropriated to the task of revision and editing – besides simple space of font 
size 12, normal paragraph indented only in the first line, without displacements 
of the borders; words should be marked by italic (e.g. italic). Indented 
paragraphs and italics are reserved to the final phase when editing the article. 
References - Not exceed the limit of 30. 

6. Annexes: should be used only when they contain important information 
and are vital to the understanding of the work. In other cases they should be 
avoided. 

7. Illustration: including subtitles, one per page, at the end of the work. In 
order to assure quality of printing the pictures with drawings must be sent in 
quality to photograph. They must not exceed 8,3 cm wide for simple 
illustrations and not 17,5 cm for complex illustrations, the author must be 
careful so that the subtitles are readable. 

8. Tables, including titles and notes, one per page, in paper and in computer 
file. When preparing the table the author must limit its width in 60 characters 
for simple tables and 125 characters for complex tables which occupy two 
printed columns. The length of the table should not exceed 55 lines, including 
the title and the footnotes. For other cases APA must be consulted.. 

2  Common types of citation in the text 
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2.1  For multiple authors 

1. Two authors 

The last names of the authors are explicit in all references by using "and" or 
"&" according to what we see below: 

" The revision done by Guzzo and Witter (1987)" but " the relation of public 
school psychologist was described based on an exploratory study in the 
region of Campinas" (Guzzo & Witter, 1987)" 

2. From three to five authors 

The last name of the authors is explicited in the first citation as above. From 
the second citation on, only the last name of the first author is explicited, 
followed by et al. and the year, if it is the first citation of a reference within the 
same paragraph: 

Vendramini, Silva e Cazorla (2000) observe that [first citation of the text] 

Vendramini et al. (2000) observe that [citation subsequent, first in the 
paragraph] 

Vendramini et al. Observe that [omit the year in subsequent citations within 
the same paragraph] 

In the section of References all the names are listed. 

3. Six or more authors 

In the text, from the first citation, only the last name of the first author is 
mentioned, followed by et al., except when the format generates ambiguity, 
when the solution suggested in the previous item must be observed. 

Rosário et al. (2008). 

In the section of references all the names are listed. 

Reference of work cited in a secondary source 

The paper uses as a source a paper cited in another , without consulting 
the original paper (for example, a Taylor's study cited by Santos, 1990). In 
the text, use the following citation: 

Taylor (according to Santos, 1990) adds that the evaluation of the 
understanding of reading... 

In the section Reference, inform the secondary source, Santos for example, 
using the proper format. 

Examples of references 

1 Paper presented in congress but not published 

Serpa, M. N. F.; Santos, A. A. A. (1997, october). Implantação e primeiro ano 
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de funcionamento do Serviço de Orientação ao Estudante. Paper presented in 
the XI Seminário Nacional das Universidades Brasileiras, Guarulhos - São 
Paulo. 

2. Paper presented in Congress with abstract published in regular publication 

Presented as publication in periodicals, adding just after the title the theme of 
the abstract. 

Silva, A. A.; Engelmann, A. (1988). Efficacy test of a course to improve the 
capacity of correct judgments of face expression of emotions 
[abstract]. Ciência e Cultura, 40 (7, Suplemento), 927. 

3. Paper presented in congress with abstract published in special 
publication. 

The same as publication in book, given details of the event according to the 
information on the cover. 

Todorov, J. C.; Souza, D. G.; Bori, C. M. (1992). Escolha e decisão: A teoria 
da maximização momentânea [Resumo]. In Sociedade Brasileira de 
Psicologia (Ed.), Resumos de comunicações científicas, XXII Reunião Anual 
de Psicologia (p. 66). Ribeirão Preto: SBP. 

Witter, G. P. (1985). Quem é o psicólogo escolar: Sua atuação prática. 

[Resumo]. In Sociedade Brasileira de Psicologia (Ed.), XVII Reunião Anual de 

Psicologia, Resumos (p. 261). Ribeirão Preto: SBP. 

4. Unpublished theses or dissertations 

Polydoro, S. A. J. (2001). O trancamento de matrícula na trajetória acadêmica 
do universitário: Condições de saída e de retorno à instituição. (Phd. Thesis), 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP. 

5. Books 

Solé, I. (1998). Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artes Médicas. 

6. Chapters of book 

Anderson, R. C.; & Pearson, P. D. (1984).A schema-theoretic view of basic 
processes in reading comprehension. In Pearson, P. D.; Barr, R.; Kamil, M. L.; 
Mosenthal, P. (Ed.), Handbook of reading research (Vol. 1, pp. 251-291).New 
York: Longman. 

Pasquali, L. (1996). Teoria da resposta ao item - IRT: uma introdução. In L. 
Pasquali, L. (Ed.), Teoria e métodos de medida em ciências do 
comportamento (pp. 173-195). Brasília: INEP. 

7. Book translated into Portuguese language 

Salvador, C. C. (1994). Aprendizagem escolar e construção de conhecimento. 
(E.O. Dihel, Trad.) Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original publicado 
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em 1990). 

If the translation into Portuguese language is used as a source, you must cite 
the translation and inform the year of the publication of the original. In the text, 
inform the year of publication of the original and the translation: (Salvador, 
1990/1994). 

8. Article in scientific journal 

Kintsch, W. (1994). Text comprehension, memory, and learning. American 
Psychologist, 49 (4), 294-303. 

Novaes, M. H. (2003). O que se espera de uma educação criativa no 
futuro. Psicologia Escolar e Educacional, 7(2), 155-160. Recuperado 
de: http://www.scielo.br/pdf/pee/v7n2/n2a05.pdf 

Garcia, R. A. B; Bacarin, A. P. S.; Leonardo, N. S. T. (2018). Acessibilidade e 
permanência na educação superior: percepção de estudantes com 
deficiência. Psicologia Escolar e Educacional, 22(spe), 33-
40. https://dx.doi.org/10.1590/2175-3539/2018/035 

9. Paper accepted for publication (to come out) 

Do not inform the year, the volume or number of pages until the article is not 
published. Respected the order of the names, this must be the last reference 
of the author. 

Sonawat, R. (to be published). Families in India. Psicologia: Teoria e 
Pesquisa. 

10. Institutional authorship 

Conselho Federal de Psicologia (2013). Referências Técnicas para a atuação 
de psicólogas(os) na Educação Básica. Brasília: CFP. 

 

Fonte: Revista  Psicologia Escolar e Educacional, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/pee/v7n2/n2a05.pdf
https://dx.doi.org/10.1590/2175-3539/2018/035
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ANEXO 3 – ESCALA DE DEPENDÊNCIA  

 

 ESCALA DE DEPENDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO SMARTPHONE 

                                                                                                            

DATA:_______________ 

PROJETO DE PESQUISA: ESTUDO COMPARATIVO DA MEMÓRIA E 

ATENÇÃO ENTRE INDIVÍDUOS EXPOSTOS E NÃO EXPOSTOS A CELULAR 

INTELIGENTE 

 
Prezado(a) Senhor(a): Por favor, responda com SIM ou NÃO os seguintes itens 

abaixo: 

0 = Não desejo responder 

 
1 - Já me disseram mais de uma vez que eu passo tempo demais no smartphone(    ) 

 

2 - Eu me sinto desconfortável/ansioso/ inquieto quando eu fico sem usar o smartphone 
durante um certo período de tempo (                ) 

 

3 - Eu acho que eu tenho ficado cada vez mais tempo conectado ao smartphone (    )  

 

4 - Eu me sinto inquieto e irritado quando não tenho acesso ao smartphone (            ) 

 

5 - Eu me sinto disposto a usar o smartphone mesmo quando me sinto cansado (     ) 

 

6 - Eu uso smartphone durante mais tempo e/ou gasto mais dinheiro nele do que eu 
pretendia inicialmente (                  )  

 

7 - Embora o uso de smartphone tenha trazido efeitos negativos nos meus relacionamentos 
interpessoais, a quantidade de tempo que eu gasto nele mantém-se a mesma  (                     ) 

 

8 - Em mais de uma ocasião, eu dormi menos que quatro horas porque fiquei usando o 
smartphone (                         ) 

 

9 - Eu tenho aumentado consideravelmente o tempo gasto usando o smartphone nos 
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últimos 3 meses (                 )  

10 - Eu me sinto incomodado ou para baixo quando eu paro de usar o smartphone por um 
certo período de tempo (                        ) 

 
11 - Eu não consigo controlar o impulso de utilizar o smartphone (                 )  

 

12 - Eu me sinto mais satisfeito utilizando o smartphone do que passando tempo com meus 
amigos (                       ) 

 

13 - Eu sinto dores ou incômodos nas costas, ou desconforto nos olhos, devido ao uso excessivo 
do smartphone (                     )  

 

14 - A ideia de utilizar o smartphone vem como primeiro pensamento na minha cabeça quando 
acordo de manha (                       ) 

 

15 - O uso de smartphone tem causado efeitos negativos no meu desempenho na escola ou no 
trabalho (                          ) 

 

16 - Eu sinto falta de algo ao parar o uso do smartphone por certo período de tempo  

 

17 - Minha interação com meus familiares diminuiu por causa do meu uso do smartphone (                      
) 

 

18 - Minhas atividades de lazer diminuíram por causa do uso do smartphone (               )  

 

19 - Eu sinto uma grande vontade de usar o smartphone novamente logo depois que eu paro de 
usá-lo (                         ) 

 

20 - Minha vida seria sem graça se eu não tivesse o smartphone (                    ) 

 

21 - Navegar no smartphone tem causado prejuízos para a minha saúde física. Por exemplo, uso 
o smartphone quando atravesso a rua, ou enquanto dirijo ou espero algo, e esse uso pode ter 
me colocado em perigo (                         ) 
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22-Tenho tentado passar menos tempo usando o smartphone, mas não tenho conseguido(                  
)  

 

23 - Eu tornei o uso do smartphone um hábito e minha qualidade e tempo total de sono 
diminuíram (                  ) 

 

24 - Eu preciso gastar cada vez mais tempo no smartphone para alcançar a mesma satisfação de 
antes (                    )  

 

25 - Eu não consigo fazer uma refeição sem utilizar o smartphone (                 ) 

 

26 - Eu me sinto cansado durante o dia devido ao uso do smartphone tarde da noite/de 
madrugada (                    )  

 

 

 

Agradecemos a participação! 

 

 

Fonte: KHOURY, J. M.; Tradução, adaptação cultural e validação de uma versão brasileira do 

questionário smartphone addiction inventoty (SPAI) para o rastreamento de dependência de 

smartphone. 2016. 
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ANEXO 4 - VALIDAÇÃO DO PRODUTO FINAL 
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ANEXO 5 - RELATÓRIO ANTI-PLÁGIO 

 
 

 
Fonte: CopySpider, 2019. 
 
 

 
Fonte: CopySpider, 2019. 
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ANEXO 6 – SUBMISSÃO DO ARTIGO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estrutura da dissertação: 
 

 
Fonte:Coordenação do Mestrado,2018. 


