
1 

 

COLÉGIO TRAVESSIA – GRUPO EDUCACIONAL UNIS 

ENSINO MÉDIO 

 

ALINE MIRANDA 

BRUNO VITOR SOUSA PEREIRA 

GABRIELA MONTEIRO FERREIRA 

ISABELLA LAURINDO SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA:  

Aspectos positivos e negativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÊS PONTAS- MG 

2021 



2 

 

ALINE MIRANDA 

BRUNO VITOR SOUSA PEREIRA 

GABRIELA MONTEIRO FERREIRA 

ISABELLA LAURINDO SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA:  

Aspectos positivos e negativos  

 

Trabalho apresentado para Iniciação Científica sob 

orientação do professor Jader Brito Bernardes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÊS PONTAS- MG 

2021 



3 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 5 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..................................................................................... 6 

3.           MEDICINA ........................................................................................................................ 7 

3.1.  VACINA ................................................................................................................................... 7 

3.2.  O FUTURO DA TECNOLOGIA NA MEDICINA ................................................................. 7 

3.3.  CIRURGIA ROBÓTICA   ....................................................................................................... 8 

3.4.  NANO ROBÔS ........................................................................................................................ 8 

4.          ECONOMIA ........................................................................................................................ 8 

5.          COMPORTAMENTO HUMANO ...................................................................................... 9 

6.          PANDEMIA ........................................................................................................................ 9 

6.1.  COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ................................................................... 9 

6.2.  AULAS REMOTAS ............................................................................................................... 10 

7.         GLOBALIZAÇÃO ............................................................................................................. 10 

8.         DOENÇAS ......................................................................................................................... 10 

8.1 DEPRESSÃO E ANSIEDADE ................................................................................................ 10 

8.2. OBESIDADE .......................................................................................................................... 11 

8.3. VÍCIO ...................................................................................................................................... 11 

8.4 FOMO.......................................................................................................................................11 

 

8.5 DOENÇAS FÍSICAS...............................................................................................................12 

 

9.         CAPITALISMO.................................................................................................................12 

 

10.       CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................. Erro! Indicador não definido. 

11.        REFERÊNCIAS ................................................................. Erro! Indicador não definido. 



4 

 

 

 A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA:  

Aspectos positivos e negativos  

 

THE INFLUENCE OF TECHNOLOGY ON CONTEMPORARY SOCIETY:  

Positive and negative aspects 

 
Aline Miranda, Bruno Sousa, Gabriela Monteiro, Isabella Laurindo  

Jader Brito 

  

 

RESUMO 

  

Este trabalho analisa a influência da tecnologia na sociedade contemporânea. Tal 

abordagem se faz necessária visto que, hoje, notadamente por uma revolução tecnológica, que gera 

novas arquiteturas no meio social e, por consequência, impacta o comportamento das pessoas e da 

sociedade. O propósito deste estudo é explorar a complexidade do uso da ciência tecnológica no 

cotidiano atual. Este intento será conseguido mediante da revisão bibliográfica de artigos, o que 

toma como referência autores que têm problematizado criticamente a questão, dando especial 

destaque aos aspectos influenciados pelos meios computacionais a partir de uma abordagem 

interdisciplinar. A análise evidenciou a influência dos meios tecnológicos da vida humana, e a 

discrepância dessa em relação aos tempos antigos, em que a tecnologia não era existente. A 

invenção proporcionou e deu palco à diversas evoluções, além de facilitar a forma de lidar com 

situações de crise, dando a título e exemplo a pandemia do corona vírus. Entretanto, foi possível 

observar o impacto negativo da descoberta, em destaque na saúde humana e na discrepância que 

essa permite entre classes sociais. 

Palavras-chave: Tecnologia. Influência. Sociedade. Informação. Impactos. 

 

 

ABSTRACT  

  

This assignment analyzes the influence of technology on contemporary society. Such an 

approach is necessary since, today, notably due to a technological revolution, which generates new 

architectures in the social environment and, consequently, impacts the behavior of people and 

society. The purpose of this study is to explore the complexity of using technological science in 

today's daily life. This intent will be achieved through the bibliographic review of articles, which 

takes as reference authors who have critically problematized the issue, giving special emphasis to 

aspects influenced by computational means from an interdisciplinary approach. The analysis 

evidenced the influence of the technological means in human life, and the discrepancy of this in 

relation to ancient times, when technology did not exist. The invention provided and set the stage 

for several evolutions, in addition to facilitating the way to deal with crisis situations, giving the 

coronavirus pandemic as an example. However, it was possible to observe the negative impact of 

the discovery, highlighting human health and the discrepancy that this allows between social 

classes. 

Keywords: Technology. Influence. Society. Information. Impact 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento tecnológico está em todas as áreas do conhecimento e das artes, já se 

faz presente, não só como tema de debate, mas transformando a ação humana e os objetos 

produzidos. Dentre as diversas áreas, destacam-se a nanotecnologia, a robótica, a informática e a 

biotecnologia. Se no passado a distinção entre natureza e máquina era natural, hoje essas diferenças 

tendem a ganhar contornos bem mais imprecisos.  

A tecnologia é um dos temas mais estudados no mundo contemporâneo e é contida desde 

os primórdios da primeira Revolução Industrial, correspondente à expansão do comércio 

internacional, ocorrido na Europa por volta do século XV ao XVIII. A primeira máquina criada foi 

a vapor. Foi construída em 1698 por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, em 1765. 

Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação 

da locomotiva e das estradas de ferro, que, a partir da década de 1830, foram construídas por toda 

a Inglaterra. Com o passar do tempo e dos anos, a tecnologia ficou cada vez mais presente e 

influente no mundo. Atualmente, estamos na Era Digital e contamos com inúmeros aparelhos e 

algoritmos, os quais nos conectam com informações que quebram fronteiras, otimizam o tempo e 

facilitam os meios de trabalho. Muda, inclusive, o jeito de se fazer negócios: empodera empresas 

com uma imensidão de dados e interações em rede. Cabe ressaltar também que ela possibilita a 

inovação disruptiva e o uso de tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas e 

computação em nuvem.  

Tais realizações passaram a criar no ser humano uma sensação de onipotência. As apostas 

são feitas e as tecnologias surgem e desaparecem na velocidade da luz. A título de exemplo, temos 

os telefones celulares, que até há bem pouco tempo figuravam em filmes de ficção científica, hoje 

são objetos comuns operados por crianças. A cada dia surgem novos modelos com novas 

tecnologias e recursos. Alguns dizem que a capacidade de processamento de dados desses 

aparelhos que cabem na palma da mão supera os computadores que voaram com os astronautas até 

a lua. 

Este trabalho aborda a influência da tecnologia na sociedade contemporânea, em que há a 

análise dos aspectos positivos e negativos de todas as inovações incertas e imprecisas que vêm se 

revelando cada dia mais. Neste artigo estará contido as situações em que tal ciência tem de 

interferência para o convívio humano e as relações sociais em geral.  

 Tal abordagem é devida ao fato de que, muitas vezes as pessoas ficam tão fissuradas no 

aperfeiçoamento das redes que deixa de lado a convivência humana para ficar incluso na 

tecnologia, o que causa inúmeras doenças mentais, as quais serão citadas nesse trabalho. Por outro 

lado, deve-se levar em conta o quão preciso, rápida e valorizada é a tecnologia na atualidade, para 

áreas como medicina, economia, ciência e principalmente na globalização. É necessário que haja 

um meio termo no uso das novas metodologias, para que o ser humano não fique vidrado apenas 

nisso.  

 É importante salientar também a contribuição do trabalho para a comunidade em que 

estamos inseridos, pois é necessário compreender as formas em que a ciência tecnológica, utilizada 

diariamente, atua nas relações humanas e com o meio social. 

 O propósito deste estudo é mostrar todos os possíveis pós e contras da tecnologia para os 

indivíduos, para que assim todos possam ficar a par de como ela funciona e como pode nos ajudar 

e ao mesmo tempo nos amedrontar. A internet é terra sem lei e é necessário ter sempre noção do 

que estamos mexendo, pois pode-se ser tarde em certas situações.  
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 Este intento será conseguido mediante da revisão bibliográfica de sites, o que toma como 

referência autores que têm problematizado criticamente a questão, dando especial destaque aos 

aspectos influenciados pelos meios computacionais a partir de uma abordagem interdisciplinar.  

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O primeiro contato humano com a tecnologia foi durante a Pré-História, há 5 bilhões de 

anos, que foi o momento em que o Sol começou a produzir energia. A próxima interação entre 

esses ocorreu nos períodos pré-históricos: paleolítico e neolítico, onde o fogo foi descoberto e os 

indivíduos começaram a explorar novas formas de utilização para elementos comuns como pedras, 

pedaços de madeira e ossos. Nesse momento os povos estabeleceram a preocupação em questão da 

locomoção e não viver mais no estilo de vida nômade, para isso, desenvolveram a criação de barcos 

e rodas. A vontade de se desenvolver cada vez mais oportunizou aos povos mesopotâmicos do Sul 

a elaborar a primeira língua e alfabeto de comunicação existentes. (CULTURA, 2017) 

  A tecnologia teve um dos seus maiores momentos no século XVIII, com a primeira 

Revolução Industrial, na Inglaterra, quando se deu início à criação das máquinas. O fabricante 

londrino, James Watt, foi o responsável por aperfeiçoar o motor a vapor de maneira que se obteve 

uma máquina mais eficaz que permitiu aumentar consideravelmente a produção industrial. Alguns 

anos depois os homens descobriram como utilizar esse motor em meios de transporte abrindo 

espaço para as estradas de ferro e os barcos a vapor, os quais tornaram os tempos de viagem mais 

curtos dando outro ritmo a vida das pessoas em geral.  Foi um período caracterizado pelo grande 

desenvolvimento tecnológico iniciado na Europa e que, posteriormente, espalhou-se pelo mundo, 

provocando inúmeras e profundas transformações econômicas e sociais. Tal Revolução marcou a 

transição de um sistema feudal para o sistema capitalista, e durou até meados de 1850, quando, 

então, iniciou-se a segunda fase da Revolução Industrial. (NEVES, 2017) 

Séculos depois, os maiores pensadores e inventores da história como Galileu Galilei, Isaac 

Newton, Alexander Graham Bell e Thomas Edison desenvolveram ideias e invenções utilizadas e 

aclamadas até os dias de hoje, dando a título de exemplo o telescópio, a teoria da gravitação 

universal, as leis de Newton, o telefone e a lâmpada elétrica. 

O próximo grande avanço tecnológico ocorreu na terceira parte da grande revolução 

industrial, a qual proporcionou gradual da mecânica analógica pela digital, pelo uso de 

microcomputadores e criação da internet. Durante esse período as Guerras mundiais também 

tomaram seu lugar na história, em destaque a segunda, que decorreu entre 1939 e 1945. Os 

experimentos feitos por soldados e médicos nazistas embora cruéis ajudaram e muito no avanço da 

medicina e do meio tecnológico, dando a título de exemplo equipamentos de espionagem, armas, 

ferramentas de pesquisas e coisas do gênero. (SANTOS, 2016) 

Anos depois, após a segunda guerra ter chegado ao fim e o mundo ser dividido em dois 

polos dominantes deu-se início a Guerra Fria, com o intuito puramente ideológico e nunca com 

conflitos diretos e armados, o objetivo de cada potência era se superar e superar a concorrente e 

nesse instante que o desenvolvimento tecnológico mais intenso visto até os dias de hoje aconteceu. 

A corrida armamentista contou com eventos incríveis e inimagináveis até o momento, 

desenvolvimento de satélites, telefone celular, computadores mais rápidos, a viagem do homem e 

animais à lua, além de constantes investimentos em ciência, tecnologia, pesquisa, sistema de 

informação e telecomunicações. (BEZERRA, 2021) 

Atualmente a sociedade se encontra na quarta revolução industrial, iniciada em 2011, onde 

as tecnologias da informação começaram a ganhar espaço no mundo juntamente com os tecno 
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polos como o Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é palco de invenções importantes, como a 

criação do microprocessador. Esse foi o pontapé inicial para empresas como a Apple e IBM que 

passaram a apostar nos computadores pessoais. Após o sucesso, Bill Gates e Paul Allen fundaram 

a Microsoft e começaram a criar softwares, transformando a empresa numa gigante da 

programação. Na década de 1990, os avanços foram relevantes nas áreas de processamento e 

armazenamento de dados. Em seguida, entre 2000 e 2015, veio a disseminação das redes de fibra 

ótica, wifi e armazenamento de dados na nuvem que revolucionaram as telecomunicações. 

(SANTOS, 2016) 

3 MEDICINA 

 

No último século, e especialmente nos últimos 30 anos, houve uma explosão na área 

tecnológica com impacto direto na Medicina e no exercício profissional do médico. Nas áreas 

preventiva, diagnóstica e terapêutica surgiram inúmeras tecnologias eficientes que aumentaram a 

capacidade resolutiva da ciência médica, com óbvio impacto nos indicadores de morbidade e 

mortalidade, tornando rotineiras condutas que há pouco tempo podiam ser consideradas peças de 

ficção. 

A título de exemplo: os grandes progressos na indústria farmacêutica, a tecnologia do 

desenvolvimento de vacinas e a revolução na cirurgia, tais como procedimentos via vídeo, 

endoscópicos e por cateteres. Novas técnicas de diagnóstico por imagem permitem a detecção de 

lesões incipientes em órgãos antes indevassáveis. A biologia molecular permite agora diagnósticos 

etiológicos e classificações há pouco tempo impensáveis. A lembrar ainda, as técnicas genéticas, 

os transplantes, a inserção de próteses, a robótica, a telemedicina, entre outros. (KAWAMURA, 

1987) 

 

3.1 VACINA 

 

 A utilização de meios tecnológicos na produção de agentes imunizadores foi um marco na 

indústria farmacêutica, possibilitando a confecção de vacinas de forma mais rápida, prática, e 

efetiva em comparação ao modo tradicional. As principais plataformas tecnológicas usam vírus 

inativados ou atenuados, vetores virais, subunidades proteicas e ácidos nucleicos (RNA ou DNA). 

A inativação é feita com o auxílio de substâncias químicas que destroem o material genético do 

vírus e, consequentemente, impedem a sua replicação, o que o torna incapaz de causar a doença. 

Esse processo, no entanto, mantém íntegra a cápsula do vírus, onde está a proteína S, responsável 

pela ligação e penetração em nossas células. Tudo isso é realizado em uma escala microscópica e 

com um enorme nível de complexidade, essa prática só é possível a partir da utilização de aparelhos 

tecnológicos altamente desenvolvidos. (ANTENOR, 2020) 

 

 

3.2 O FUTURO DA TECNOLOGIA NA MEDICINA  
 

A medicina, como a conhecemos hoje, só se tornou possível devido aos avanços da ciência 

e tecnologia, sem os equipamentos de diagnóstico por imagem – como os aparelhos de raio X, 

ultrassonografia e ressonância magnética, seria impossível investigar áreas internas do corpo 

humano de forma não invasiva. Ou seja, seria preciso abrir o paciente para observar seus órgãos e 

outras estruturas anatômicas, o que sempre representa um maior risco à saúde. A compreensão do 
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funcionamento do corpo também só se tornou realidade com o auxílio da tecnologia. 

(MAISLAUDO, 2018) 

  

  

3.3 CIRURGIA ROBÓTICA   

 

Estudos sobre operações realizadas por robôs começaram em instituições militares, com o 

objetivo de permitir cirurgias realizadas à distância, em locais remotos. Com isso a cirurgia robótica 

é semelhante à laparoscopia, ou seja, minimamente invasiva é realizada com instrumentos longos, 

introduzidos na região operada, os braços do robô são manipulados por um cirurgião, a partir de 

um console. Para tanto, polegares, dedos indicadores e médios do profissional são inseridos num 

dispositivo que aciona e dirige os movimentos do robô (cirurgia robótica assistida).Os custos para 

essas operações ainda são altos, mas, conforme a tecnologia na medicina avança, há a tendência de 

que se tornem mais acessíveis. (GROSSI, 2021) 

 

3.4 NANO ROBÔS 

 

Com uma grande promessa para a medicina, os nano robôs são dispositivos que variam no 

tamanho de 0.1-10 micrômetros e construídos à escala nanométrica ou de componentes 

moleculares. As pequenas máquinas cortaram o suprimento de sangue dessas células, causando sua 

morte sem danificar as células saudáveis. Logo, cientistas empregaram nano robôs para o combate 

a células humanas cancerosas aplicadas em ratos, com resultados promissores, outras aplicações 

para as nano máquinas devem envolver o auxílio em cirurgias e a liberação de medicamentos direto 

na corrente sanguínea, potencializando resultados. (INOVAÇÃO, 2019) 

 

4 ECONOMIA 

 

A tecnologia também influencia diretamente na economia, seja modificando o modo de 

consumo, criando soluções a serem consumidas ou melhorando a qualidade de vida das pessoas e 

colaboradores de empresas. Muitas pessoas também chamam todo esse conceito de economia 

colaborativa e agregam o estilo de vida colaborativo para melhorar. Sem a tecnologia para criar 

uma conexão rápida entre partes interessadas e um sistema de colaboração e compartilhamento, 

nada disso seria possível com tamanha eficiência. 

  O pagamento digital, uma das novidades providenciadas pela economia tecnológica, é toda 

transação entre empresas e clientes realizada 100% online, por meio da troca de dados.  Hoje, ele 

já é usado para transações financeiras diversas, conectando empresas e clientes. Por meios digitais, 

consumidores podem quitar contas de consumo e negócios podem receber valores por planos de 

academia, assinaturas de streaming e mensalidades de cursos.  (ARTHUR, 2017)        

         As criptomoedas é um tipo de dinheiro com a diferença de ser totalmente digital. Além disso, 

ela não emitida por nenhum governo. Essas podem ser usadas com as mesmas finalidades do 

dinheiro físico em si. As três principais funções são servir como meio de troca, facilitando as 

transações comerciais; reserva de valor, para a preservação do poder de compra no futuro; e ainda 

como unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em 

função dela. 
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5 COMPORTAMENTO HUMANO 

 

Desde o seu surgimento, as tecnologias vêm influenciando no comportamento da sociedade, 

e como observou-se, o surgimento de novas tecnologias continua sendo de suma importância para 

o desenvolvimento do meio social. É fundamental estar atento para que ela não se torne o 

mecanismo que direciona nossas escolhas, em geral, isso ocorre quando utilizamos uma tecnologia 

sem plena consciência dos impactos que ela gera em nosso comportamento individual. 

(MANCEBO, 2006) 

O desenvolvimento da tecnologia emerge os seres humanos num universo cada vez mais 

desconhecido e que continua a crescer para facilitar o meio de convívio. Os meios de comunicação 

tradicionais vêm perdendo espaço para os dispositivos digitais, mas a sociedade ainda transita para 

essas mudanças e não está preparada para a total digitalização, sendo assim, os dois métodos 

caminham lado a lado, com uma boa vantagem das tecnologias modernas nos países mais 

desenvolvidos. (SCHUSTER, 2017) 

Assim, com o fenômeno do cidadão como consumidor, que passou a ter um gama de 

produtos tecnológicos de ponta para auxiliar seus mais simples afazeres da vida. Se, por um lado, 

afastou as pessoas da convivência presencial, aproximou-se muito mais com a possibilidade de 

interação diversificada, instantânea, em qualquer lugar, a qualquer momento. A demanda por 

produtos digitais e por produtos simbólicos, como a informação, cresceu amplamente nos últimos 

tempos, evidenciando a relevância que a sociedade depositou neles para sua autorrealização. 

(MORAES, 2017) 

 

 

6 PANDEMIA 

 

A pandemia fez com que milhares de pessoas se isolassem para tentar conter o avanço da 

covid-19. Um ano depois do início da crise sanitária o isolamento continua sendo necessário. Com 

isso, a tecnologia tomou espaço na vida da população, com aulas e encontros virtuais, que serviram 

tanto para manter o contato social, como para evitar a completa deterioração da saúde mental. 

Nesse sentido, a tecnologia nos auxilia na obtenção e na análise de dados em tempo real. Com ela, 

monitoramos de perto nossas intervenções e acompanhamos de maneira fidedigna o crescimento 

da pandemia. Além disso, ela também permite o trabalho remoto, que ameniza o impacto negativo 

do distanciamento social na nossa economia. (ESTADÃO, 2020) 

 

 

 

6.1 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES  

 

Durante a história, nenhuma pandemia contou com um levantamento e cruzamento de dados 

tão eficiente quanto a da Covid-19. Bastam pesquisas rápidas para nos informarmos com notícias 

em tempo real sobre o número de infectados, recuperados e de óbitos pela doença. Embora haja 

uma preocupação contemporânea em relação às Fake News, a informação de qualidade também 

foi impulsionada durante a pandemia: além de termos aumentado o número de pesquisas 

científicas, também criamos datastes internacionais de compartilhamento de dados sobre o corona 

vírus. 
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6.2 AULAS REMOTAS    

 

O ano de 2020 foi cheio de desafios e, quando a pandemia começou, escolas e faculdades 

se viram obrigadas a, do dia para a noite, descobrir como educar seus alunos de maneira 100% 

online. A solução encontrada foi a digitalização do processo presencial. O professor transferiu a 

aula que daria pessoalmente para o universo digital em um curto espaço de tempo tendo que se 

preparar rapidamente para essa nova realidade apresentada. (EDUCAÇÃO, 2020) 

Com a pandemia foi possível perceber que um abismo se abriu entre os alunos das escolas 

privadas e os das escolas públicas. O ensino à distância se apresentou como possibilidade somente 

para quem tinha acesso à internet, e este é um problema que precisa ser resolvido. A infraestrutura 

básica não pode ser mais só água, luz, esgoto, a internet tem que entrar no pacote, porque, sem este 

acesso, as pessoas ficam à margem da sociedade. Nesse novo mundo da educação, muito ainda 

precisa ser feito para alcançarmos o verdadeiro ensino à distância (EDUCAÇÃO, 2020) 

 

7 GLOBALIZAÇÃO  

 

    Tecnologia é um componente muito importante na globalização porque o comércio 

internacional depende da produção de bens e serviços que envolvem tecnologias em que 

propriedade intelectual e patentes precisam ser negociadas. 

     O desenvolvimento do comércio internacional, visto que a interligação entre as bolsas de 

valores, dos bancos e das grandes corretoras de diversos países através de uma vasta rede de 

computadores aumenta a velocidade das transações e possibilita aos investidores movimentar 

instantaneamente suas aplicações financeiras. (SILVA, 2016) 

      Porém, apesar de se tornarem cada vez mais necessárias e utilizadas no mundo, tanto nas 

relações comerciais quanto no cotidiano das pessoas que vivem nesse mundo globalizado, o uso 

das redes de comunicação não diminui as diferenças sociais. Isso porque, assim como os efeitos da 

globalização não atingem a todos da mesma maneira, muitas vezes o uso das novas tecnologias não 

ocasionam grandes revoluções na realidade socioespacial. 

      A globalização tecnológica inclui ferramentas digitais decisivas para a obtenção de 

resultados mais rápidos e resultados promissores, mesmo em áreas tão distintas como a informática, 

a genética e a medicina. 

 

8 DOENÇAS 

 

Atualmente temos o chamado estresse digital, o qual indica falta de habilidade em lidar com 

as pressões do cotidiano atual, como a "obrigatoriedade" em estar sempre conectado e de saber 

logo sobre tudo que se passa no mundo. A sociedade é bombardeada de novidades e de pressões 

para usar a internet o tempo todo, e o excesso de informação pode gerar inúmeras doenças mentais 

e problemas sociais. Pode-se citar como os problemas do uso da internet a ansiedade, a depressão, 

a obesidade, o vício e o FOMO. Esses são uns dos exemplos de doenças e situações que acontecem 

o tempo todo nas plataformas digitais. (TERRA, 2015) 

 

8.1 DEPRESSÃO E ANSIEDADE 

 

Para algumas pessoas, os "likes" e a interação no mundo virtual disparar a sensação de 

prazer no cérebro. Isso pode causar uma dependência e fazer com que a vida social "real" fique em 

segundo plano. Esse isolamento pode ser o caminho para uma depressão, principalmente em 
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pessoas que têm propensão à doença. Outro inimigo de quem prioriza as relações virtuais é a 

ansiedade, que é acentuada pelo costume de checar constantemente as notificações no celular. 

Pode-se analisar que as maiorias dos adolescentes se inspiram nas subcelebridades de plataformas 

como Instagram e tiktok e acham que a vida é basicamente aquilo que postam, o que causa 

sentimentos como estar atrás, não se sentir bem consigo mesmo e não ter conquistado tudo tão 

rápido quanto os outros. (MATTOS,2017) 

 

8.2 OBESIDADE 

 

A obesidade entra em uma das doenças físicas causadas pelo excesso do uso da internet. As 

pessoas ficam tão vidradas no telefone e nas notificações que esquecem que é necessário fazer 

exercícios físicos. A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica 

evidenciou um estudo publicado esta semana no AHA Journal, periódico da American Heart 

Association, revelando os prejuízos causados pelo excesso de tempo que as crianças têm estado em 

frente a dispositivos eletrônicos como celulares, tablets, televisão e computadores. Tais hábitos 

estão cada vez mais frequentes no mundo inteiro, levando às crianças a ficarem mais sedentárias e 

aumentando o consumo de alimentos mais calóricos e com menor densidade nutritiva. 

(OLIVEIRA,2018) 

 

8.3 VÍCIO 

 

Quanto ao vício, é necessário ressaltar que os jovens estão passando tempo demais na 

internet e isso está causando a dependência em aparelhos eletrônicos e em demasias dos recursos 

e aparatos tecnológicos. É de extrema importância que os pais fiscalizem o tempo de uso dos seus 

filhos, para que assim, evite indivíduos frustrados e viciados. O algoritmo das redes sociais é 

programado para viciar as pessoas a continuar com a rolagem das redes, o que acaba causando o 

vício extremo. As famílias estão cada vez mais degradadas e as relações mais líquidas, pois os 

filhos só se importam com a influência das redes. Uma pesquisa mostra que um em cada três 

usuários diminuiu a comunicação ao vivo com pessoas queridas por causa das redes sociais. (O 

TEMPO, 2017) 

 

8.4 FOMO 

 

“Fear of missing out” (FOMO) é o medo de ficar por fora das redes sociais, os sintomas 

são: Checar o Facebook a cada cinco minutos, ir a um evento pensando nos posts para o Instagram, 

rolar a timeline do Twitter até que não tenham mais novidades. é um dos principais sintomas de 

que alguém está viciado em redes sociais e pode causar desde angústia e mau humor até depressão. 

Segundo especialistas, o medo é identificado principalmente em jovens e adultos até 34 anos, mas 

pode afetar pessoas de qualquer idade, pois estes são os mais conectados no mundo moderno da 

internet. De acordo com estudos psiquiátricos, essa angústia social é causada principalmente 

porque a relação dos usuários com a tecnologia ainda é muito nova e imatura. Ostentações feitas 

em redes sociais, onde a maioria costuma publicar momentos de alegria e realização, e a 

publicidade que insere slogans como "você não pode perder" também podem incentivar reações 

como o FOMO. Precisa-se de diagnóstico de um profissional, como um psicólogo. 

(GIANTOMASO, 2017) 
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8.5 DOENÇAS FÍSICAS 

 

Há também as doenças físicas, também provocadas pela tecnologia. O corpo humano não é 

preparado para se expor à tecnologia. E usá-la sem os devidos cuidados pode causar alguns 

malefícios às estruturas humanas com o passar do tempo. Afinal, atualmente ficamos muito mais 

tempo sentados, muitos de nós não fazem atividades físicas e nossas tarefas diárias são repetidas à 

exaustão. Temos como exemplo os problemas de coluna, pois ato de inclinar a cabeça para mexer 

no celular pode colocar uma carga muito além da suportada pelo pescoço do usuário. A perda 

auditiva é a interferência dos fones de ouvido em casos de perda auditiva é acontece cada vez mais 

devido à alta frequência utilizada pelos usuários. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) emitiu um comunicado no qual metade dos jovens ao redor do mundo escutam músicas em 

volumes prejudiciais aos tímpanos. Há também a insônia, que é o pensamento coletivo de que o 

uso de forma despretensiosa de aparelhos eletrônicos faz a vontade de dormir aparecer mais rápido 

é mito, pois a luz emitida pelos dispositivos faz com que o organismo produza menos melatonina 

– hormônio responsável pela regulação do sono. (OLIVEIRA, 2018) 

 

9 CAPITALISMO  

  

 É de conhecimento geral que o Brasil é um país que dispõe de dimensões territoriais e 

sociais similares a um continente, e essa particularidade pode acarretar diversas circunstancias, a 

principal e mais discutida dos dias de hoje é a chamada desigualdade, a qual corresponde a falta 

equilíbrio entre partes de um meio social, ou seja, determinados indivíduos se encontram em 

condições estruturalmente mais vantajosas do que outros, e esta posição os permite acumular ainda 

mais riquezas em detrimento dos demais. A desigualdade social é um problema histórico e 

estrutural, herança do período colonial e que funciona como um ciclo que se alimenta com o passar 

dos anos, sustentado pela má distribuição de renda, e agravado ainda mais com o capitalismo 

acentuado e a crescente atualização dos meios tecnológicos. (ECOA, 2019) 

Os indivíduos inseridos nessa situação de divergência sofrem e lidam com inúmeros 

desafios diários, além de terem que se manter com as necessidades básicas ainda desejam sustentar 

o valor de seus lazeres, e nesse ponto que as tecnologias tomam seu lugar. Na época vivenciada 

hoje, é muito incomum achar uma casa que não tenha pelo menos um aparelho televisivo ou um 

telefone celular, claro que esses são um luxo que pequena parcela brasileira pode usufruir, mas a 

maior parte da população não consegue imaginar uma vida sem dispor desses aparelhos. Essa 

ideologia coloca os indivíduos em uma situação desconfortável, na qual se sentem obrigados a 

obter esse tipo de dispositivo para se inserir em um padrão da sociedade. 

Esse cenário foi abordado por vários especialistas, como Henry Jenkins em seu livro Cultura 

da Conexão, esse se trata da comunicação 1 para 1, a capacidade das pessoas influenciarem as 

outras, e como as marcas e anúncios influenciam a mente dos consumidores. O autor aponta o 

telefone celular como exemplo representativo do período que estamos vivenciando, ressaltando o 

papel central que o aparelho desempenha em diversas situações, dentre elas as estratégias de 

marketing. Admite que estes dispositivos se desprenderam da condição de mero telefone, tornando-

se ferramenta importante para produção, envio e recebimento de vídeos, músicas, fotos e jogos 

eletrônicos. (COSTA, 2013) 

Nesse sentido, a barreira evidente entre um grupo social que vive com falta de 

oportunidades para sobreviverem dignamente, e os meios tecnológicos ocasiona um movimento 
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exacerbado de exclusão social. Verifica-se que o desenvolvimento tecnológico é um dos principais 

fatores causadores dessa dinâmica, pois, uma sociedade totalmente antagônica no que se refere ao 

poder aquisitivo de sua população, faz com que a grande maioria desprovida de meios para tornar-

se "tecnologicamente incluída", torne-se cada vez mais excluída no mercado de trabalho, uma vez 

que este exige conhecimentos tecnológicos. É esta revolução tecnológica que transformou uma 

massa industrial de reserva de desempregados numa massa proletária incapaz de vender a sua força 

de trabalho no mercado mundial. (ROSOLEN, 2020) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É oportuno ressaltar que esta pesquisa é o início de uma reflexão acerca da forma como os 

indivíduos estão se estruturando em torno das novas tecnologias, cujos impactos podem ser 

observados no cotidiano e nas novas concepções sobre a estrutura de armazenamento e divulgação 

do conhecimento humano. Diante dos resultados obtidos pode-se dizer que a inserção da 

Tecnologia nas atividades humanas está criando paradigmas no cotidiano dos indivíduos, quer seja 

pessoal, profissional ou econômico, de concepção do papel do cidadão no processo de toda a 

sociedade e sobre a concepção do que é Educação, formação profissional e pessoal.  

O novo homem em formação precisa assumir responsabilidades e desenvolver a 

competência de descobrir no atual contexto de aceleradas transformações como a tecnologia poderá 

mais eficazmente atuar em prol da evolução da sociedade contemporânea. O avanço tecnológico 

contribui extremamente para contemporaneidade em inúmeras áreas, como as citadas na 

introdução, porém deve ser usada com muito cuidado para que não haja efeitos reversos e 

prejudique-nos no dia a dia, como foi reforçado anteriormente a situação dos vícios e dos problemas 

de saúde. 

Demonstrou-se que o início da tecnologia se deu com a descoberta do fogo e com isso, o 

homem foi descobrindo e se aprofundando cada vez mais, o que fez o mundo ficar crescentemente 

tecnológico e chegar atualmente em níveis tão avançados. 

Evidenciou-se que no âmbito da medicina a tecnologia cresceu exponencialmente em 

relação aos equipamentos dos séculos passados, o que pôde dar início a mais procedimentos e 

desmistificações de doenças, causando uma colossal queda da mortalidade. Cabe destacar a 

contribuição de Alexander Fleming, criador da penicilina, o qual deu início aos métodos de 

vacinação, que são de extrema importância para os dias de hoje e o controle de doenças virais. 

Mostrou-se que a tecnologia em relação à economia teve uma grande amplitude, como 

exemplo temos o caso dos PIX, que é a nova prática da sociedade, uma nova forma de transferência 

desenhada pelo Banco Central. A grande proposta do novo serviço de pagamento é ser instantâneo 

e funcionar 24/7. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo em feriados nacionais e para 

pagamentos de taxas e impostos.  

Revelou-se que o comportamento das pessoas em relação às tecnologias durante a pandemia 

do novo coronavírus teve um grande impacto na vida das famílias e na convivência entre os entes. 

As refeições são feitas em frente das telas e não há mais o hábito de conversar sobre como é o dia. 

A distância entre os familiares é através das redes sociais e a vida está sendo vivida para ser postada, 

o que é algo bem preocupante. A pandemia intensificou o uso de telefone, para manter contato com 

parentes e amigos, causando maior dependência e menos socialização dentro da própria casa. 

Dissertou-se que a globalização foi um grande marco da tecnologia, pois possibilitou que o 

mundo inteiro tivesse a possibilidade de estar conectado e disseminou culturas, costumes, hábitos 

e estudos para os inúmeros países, o que fez do mundo algo altamente tecnológico. 

Apontou-se que as redes sociais possuem grande influência na vida dos jovens do século 

XXI. Atualmente é cada vez mais comum ver doenças como depressão e ansiedade presente na 

vida dos adolescentes, doenças as quais muitas vezes são geradas devido ao vínculo aos likes que 

a internet gera. Cabe ressaltar também que as doenças físicas como problemas na coluna, perda 

auditiva, insônia e muitas outras presentes na sociedade. 

Salientou-se que a invenção da tecnologia propiciou um ambiente que causa inúmeras 

discrepâncias entre classes sociais, as mais privilegiadas e as menos favorecidas, o que é o caso do 

capitalismo, presente na vida de todos. 
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Este artigo requer um maior aprofundamento no que diz respeito à melhoria de projetos e 

abordagens que visem a ascensão da qualidade de vida das pessoas. Sem dúvida, a evolução da 

tecnologia determinou em grande parte a capacidade produtiva da sociedade e os padrões de vida, 

bem como formas sociais e organização econômica. Assim, as mudanças introduzidas em nosso 

padrão de sociabilidade, faz com que a relação dos indivíduos e da sociedade sofra alterações 

consideráveis, e agem sobre todos os domínios da atividade humana. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

                                                                                  

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

OLIVEIRA, Isabelle. Uso excessivo de tecnologia pode causar insônia, dores e prejudicar 

visão. 2018. Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/07/21/quais-

problemas-de-saude-o-uso-excessivo-de-tecnologia-pode-causar.htm. Acesso em: 17 out 2021. 

 

GIANTOMASO, Isabela. O que é FOMO? 'Fear of missing out' revela o medo de ficar por 
fora nas redes sociais. 2017. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/o                            

que-e-fomo-fear-of-missing-out-revela-o-medo-de-ficar-por-fora-nas-redes-sociais.ghtml Acesso 

em: 17 out 2021. 

 

MATTOS, Litza. Redes sociais prejudicam relações com amigos e família. 2017. Disponível  

em: https://www.otempo.com.br/interessa/redes-sociais-prejudicam-relacoes-com-amigos-e-

familia-1.1431809 . Acesso em: 17 out 2021. 

 

KAWAMURA, Lili. Tecnologia e saúde nas diferentes perspectivas de entidades associativas de 

médicos. 1987. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rae/a/JHYyqxkrYbGhD5ZDbDWXSHw/?lang 

=pt. Acesso em: 07 out 2021 

 

 

SCHUSTER, Márcio. A Influência da Tecnologia da Informação no Comportamento Humano. 

2017. Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/tecnologia/ influencia-

comportamento-humano. Acesso em: 07 out 2021 

 

SILVA, Thamires. As redes de comunicação no mundo globalizado. 2016. Disponível em: 

https://www.google.com.br/amp/s/mundoeducacao.uol.com.br/amp/geografia/as-redes-

comunicacao-no-mundo-globalizado.htm. Acesso em: 17 out 2021 

 

ARTHUR, Brian. Para onde a tecnologia está levando a economia? 2017. Disponível em: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/where-is-

technology-taking-the-economy/pt-BR. Acesso em: 11 out 2021 

 

  

ANTENOR, Samuel.  Diferentes tecnologias garantem segurança e eficácia das vacinas contra 

Covid-19. 2020. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/ 

artigos/233-diferentes-tecnologias-garantem-seguranca-e-eficacia-das-vacinas-contra-covid-19. 

Acesso em: 07 out 2021 

 

 NEVES, Daniel. Revolução Industrial. 2017. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/hist 

oriag/revolucao-industrial.htm.  Acesso em: 07 out 2021 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/07/21/quais-problemas-de-saude-o-uso-excessivo-de-tecnologia-pode-causar.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/07/21/quais-problemas-de-saude-o-uso-excessivo-de-tecnologia-pode-causar.htm
https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20que-e-fomo-fear-of-missing-out-revela-o-medo-de-ficar-por-fora-nas-redes-sociais.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/o%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20que-e-fomo-fear-of-missing-out-revela-o-medo-de-ficar-por-fora-nas-redes-sociais.ghtml
https://www.otempo.com.br/interessa/redes-sociais-prejudicam-relacoes-com-amigos-e-familia-1.1431809
https://www.otempo.com.br/interessa/redes-sociais-prejudicam-relacoes-com-amigos-e-familia-1.1431809
https://www.scielo.br/j/rae/a/JHYyqxkrYbGhD5ZDbDWXSHw/?lang%20=pt
https://www.scielo.br/j/rae/a/JHYyqxkrYbGhD5ZDbDWXSHw/?lang%20=pt
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/tecnologia/%20influencia-comportamento-humano
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/tecnologia/%20influencia-comportamento-humano
https://www.google.com.br/amp/s/mundoeducacao.uol.com.br/amp/geografia/as-redes-comunicacao-no-mundo-globalizado.htm
https://www.google.com.br/amp/s/mundoeducacao.uol.com.br/amp/geografia/as-redes-comunicacao-no-mundo-globalizado.htm
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/where-is-technology-taking-the-economy/pt-BR
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/where-is-technology-taking-the-economy/pt-BR
https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/%20artigos/233-diferentes-tecnologias-garantem-seguranca-e-eficacia-das-vacinas-contra-covid-19
https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/%20artigos/233-diferentes-tecnologias-garantem-seguranca-e-eficacia-das-vacinas-contra-covid-19
https://brasilescola.uol.com.br/hist%20oriag/revolucao-industrial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/hist%20oriag/revolucao-industrial.htm


17 

 

 

 

MANCEBO, Deise. Tecnologias e subjetividade na contemporaneidade. 2006. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/epsic/a/LvfWyf4hCy5BzTLvm4r5LBc/?lang=pt. Acesso em: 06 out 2021 

 

PSICOLOGIAS DO BRASIL.  A Influência da Tecnologia na Sociedade Humana. 2016. 

Disponível em: https://www.psicologiasdobrasil.com.br/a-influencia-da-tecnologia-na-sociedade-

humana/. Acesso em: 06 out 2021 

 

SASS, Simeão Donizeti. A tecnologia no mundo contemporâneo: promessas e desafios. 2015. 

Dissertação (Doutorado)- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de 

Filosofia, Belo Horizonte, MG, Brasil, 2015 

 

GONÇALVES, José Ernesto Lima. Os impactos das novas tecnologias nas empresas 

prestadoras de serviços. 1994. Dissertação (Mestrado)- Administração de Empresas pela 

FEA/USP e Consultor em Planejamento Empresarial e Informática, 1994 

 

MORAES, Cláudia Herte de. O impacto das novas tecnologias na sociedade: conceitos e 

características da Sociedade da Informação e da Sociedade Digital. 2007.  III Intercom Júnior- 

Centro de Educação Superior Norte do RS/UFSM (Cesnors/UFSM). 2007 

  

 

Evolução da Tecnologia e suas mudanças na sociedade. 2019. Disponível em: https://escolae 

ducacao.com.br/evolucao-da-tecnologia/ . Acesso em: 14 out 2021 

 

NEILPATEL.  Era Digital: Entenda O Que É e Quais Seus Impactos na Sociedade. 2018. 

Disponível em: https://neilpatel.com/br/blog/era-digital/. Acesso em:11 out 2021 

 

AMAZONAS ATUAL. Como a tecnologia pode contribuir com a Economia.  2020. Disponível em: 

https://amazonasatual.com.br/como-a-tecnologia-pode-contribuir-com-a-economia/. Acesso em: 11 out 2021 

 

COMPUTERWORLD. 6 doenças causadas pelo uso desenfreado da tecnologia. 2018. 

Disponível em: https://computerworld.com.br/sem-categoria/6-doencas-causadas-pelo-uso-

desenfreado-da-tecnologia/. Acesso em: 17 out 2021 

 

MAISLAUDO. Medicina e Tecnologia: os benéficos dessa relação para instituições de saúde. 

2018. Disponível em: https://maislaudo.com.br/blog/medicina-e-tecnologia/. Acesso em: 11 out 

2021 

 

ESTADÃO. Avanços tecnológicos impulsionados pela pandemia. 2020. Disponível em: 

https://summitsaude.estadao.com.br/tecnologia/avancos-tecnologicos-impulsionados-pela-

pandemia/. Acesso em: 21 out 2021 

 

https://www.scielo.br/j/epsic/a/LvfWyf4hCy5BzTLvm4r5LBc/?lang=pt
https://www.psicologiasdobrasil.com.br/a-influencia-da-tecnologia-na-sociedade-humana/
https://www.psicologiasdobrasil.com.br/a-influencia-da-tecnologia-na-sociedade-humana/
https://neilpatel.com/br/blog/era-digital/
https://amazonasatual.com.br/como-a-tecnologia-pode-contribuir-com-a-economia/
https://computerworld.com.br/sem-categoria/6-doencas-causadas-pelo-uso-desenfreado-da-tecnologia/
https://computerworld.com.br/sem-categoria/6-doencas-causadas-pelo-uso-desenfreado-da-tecnologia/
https://maislaudo.com.br/blog/medicina-e-tecnologia/
https://summitsaude.estadao.com.br/tecnologia/avancos-tecnologicos-impulsionados-pela-pandemia/
https://summitsaude.estadao.com.br/tecnologia/avancos-tecnologicos-impulsionados-pela-pandemia/


18 

 

FILHO, Antônio da Paz Rosa. A influência no comportamento dos indivíduos através do uso 

do smartphone.  2020.  Disponível em: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/ 

computacao/influencia-da-tecnologia-no-comportamento-dos-individuos-atraves-do-uso-do-

smartphone.htm. Acesso em: 14 out 2021 

 

CIAWEBSITES.  Globalização Tecnológica: panorama atual. 2019. Disponível em: https://www. 

ciawebsites.com.br/tecnologia/globalizacao-tecnologica-panorama-atual/. Acesso em: 17 out 2021 

 

PRADO, Marina Silveira. A influência da tecnologia no comportamento humano. 2019. 

Disponível em: https://revistasaudenews.com.br/post/919/a-influencia-da-tecnologia-no-

comportamento-humano. Acesso em: 14 out 2021 

 

 

SANTOS, Robson. Evolução da tecnologia. 2016. Disponível em: https://www.grupoescolar. 

com/pesquisa/evolucao-da-tecnologia.html. Acesso em: 11 out 2021 

 

NEVES, Daniel. Revolução Industrial. 2017. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucaoindustrial.htm#:~:text=A%20Revolu%C3%A7

%C3%A3o%20Industrial%20foi%20o%20per%C3%ADodo%20de%20grande,e%20consolidou

%20o%20processo%20de%20forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20capitalismo. Acesso em: 11 

out 2021 

 

BEZERRA, Juliana. Guerra Fria. 2021. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/guerra-

fria/. Acesso em: 11 out 2021 

 

COSTA, Gustavo. Henry Jenkins: A cultura da convergência. 2013. Disponível em: 

https://gustavoteoriadacomunicacao.wordpress.com/2013/01/18/henry-jenkins-cultura-da-

convergencia/. Acesso em: 16 out 2021 

 

GROSSI, Henrique. A expansão tecnológica da robótica na cirurgia e as novas possibilidades. 

2021. Disponível em: https://www.sanarmed.com/a-expansao-tecnologica-da-robotica-na-cirurgia-e-

as-novas-possibilidades-colunistas. Acesso em: 11 out 2021 

 

 

 

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/%20computacao/influencia-da-tecnologia-no-comportamento-dos-individuos-atraves-do-uso-do-smartphone.htm
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/%20computacao/influencia-da-tecnologia-no-comportamento-dos-individuos-atraves-do-uso-do-smartphone.htm
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/%20computacao/influencia-da-tecnologia-no-comportamento-dos-individuos-atraves-do-uso-do-smartphone.htm
https://revistasaudenews.com.br/post/919/a-influencia-da-tecnologia-no-comportamento-humano
https://revistasaudenews.com.br/post/919/a-influencia-da-tecnologia-no-comportamento-humano
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucaoindustrial.htm#:~:text=A%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Industrial%20foi%20o%20per%C3%ADodo%20de%20grande,e%20consolidou%20o%20processo%20de%20forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20capitalismo
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucaoindustrial.htm#:~:text=A%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Industrial%20foi%20o%20per%C3%ADodo%20de%20grande,e%20consolidou%20o%20processo%20de%20forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20capitalismo
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucaoindustrial.htm#:~:text=A%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Industrial%20foi%20o%20per%C3%ADodo%20de%20grande,e%20consolidou%20o%20processo%20de%20forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20capitalismo
https://www.todamateria.com.br/guerra-fria/
https://www.todamateria.com.br/guerra-fria/
https://gustavoteoriadacomunicacao.wordpress.com/2013/01/18/henry-jenkins-cultura-da-convergencia/
https://gustavoteoriadacomunicacao.wordpress.com/2013/01/18/henry-jenkins-cultura-da-convergencia/
https://www.sanarmed.com/a-expansao-tecnologica-da-robotica-na-cirurgia-e-as-novas-possibilidades-colunistas
https://www.sanarmed.com/a-expansao-tecnologica-da-robotica-na-cirurgia-e-as-novas-possibilidades-colunistas


19 

 

INOVAÇÃO.  Nano robôs, impressão de órgãos: como a tecnologia faz uma revolução na 

medicina. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/especial-

publicitario/inovacao/noticia/2019/09/02/nanorrobos-impressao-de-orgaos-como-a-tecnologia-

faz-uma-revolucao-na-medicina.ghtml. Acesso em: 11 out 2021 

 

EDUCAÇÃO. As tecnologias em atividades remotas e seus excessos. 2020. Disponível 

em: https://revistaeducacao.com.br/2020/12/04/tecnologias-aulas-remotas/. Acesso em: 

21 out 2021 

 

 

https://g1.globo.com/especial-publicitario/inovacao/noticia/2019/09/02/nanorrobos-impressao-de-orgaos-como-a-tecnologia-faz-uma-revolucao-na-medicina.ghtml
https://g1.globo.com/especial-publicitario/inovacao/noticia/2019/09/02/nanorrobos-impressao-de-orgaos-como-a-tecnologia-faz-uma-revolucao-na-medicina.ghtml
https://g1.globo.com/especial-publicitario/inovacao/noticia/2019/09/02/nanorrobos-impressao-de-orgaos-como-a-tecnologia-faz-uma-revolucao-na-medicina.ghtml
https://revistaeducacao.com.br/2020/12/04/tecnologias-aulas-remotas/

