
 

 

A BUSCA DA IDENTIDADE NA ADOLESCÊNCIA E SUAS INFLUÊNCIAS NO USO 

DA INTERNET 

 

Alessandra Rocha da Silva1 

Cíntia de Sousa Carvalho2 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar como a busca da identidade na adolescência influencia 

no uso da internet, seus respectivos efeitos no âmbito biopsicossocial do adolescente e correlacionar como 

supostamente este uso pode ter ligações com algumas manifestações descritas por alguns teóricos que caracterizam 

a adolescência. Onde o mesmo foi produzido a partir de pesquisas bibliográficas e revisão de leitura dos assuntos 

inerentes ao tema, possuindo natureza qualitativa. Dentre os referenciais utilizados, encontra-se: o livro de 

Arminda Aberastury e Mauricio Knobel denominado Adolescência Normal que descreve a sintomatologia que 

caracteriza a síndrome normal da adolescência, onde serão apresentados certos sintomas com maior ênfase e como 

estes hipoteticamente implicariam no acesso ao mundo virtual. Dentre os achados da pesquisa observa-se a 

evolução do universo que permeia a internet e o aumento do acesso, alcance e tempo investido nesse meio, 

caracterizando um uso excessivo e/ou até mesmo chegando a própria dependência desta ferramenta tecnológica, 

tendo em vista que tal dependência pode gerar um adoecimento. Segundo pesquisas, a proporção da população 

que utiliza predominantemente e que passa mais tempo na internet e no celular é o grupo dos adolescentes e seus 

impactos são inúmeros, entre eles: sobrecarga cognitiva, ansiedade e isolamento social. Dentre os fatores 

observados como influenciadores para o uso excessivo dessa ferramenta, destaca-se a busca constante por novas 

experiências que sejam positivas e causem prazer e/ou alívio. Tendo em consideração a sintomatologia que 

caracteriza a adolescência, teria essa alguma ligação com a dependência do universo tecnológico por parte dos 

jovens? 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O seguinte trabalho visa analisar como o período da adolescência e suas características 

podem produzir um determinado modo de usar a internet. A adolescência é um período do 

desenvolvimento humano em que ocorrem diversas transformações biopsicossociais, 

normalmente gerando desequilíbrios e instabilidades no sujeito que a vivencia 

(ABERASTURY e KNOBEL, 1992). 

A internet e o mundo virtual, no geral, têm evoluído muito nos últimos anos. Com isso, 

o acesso, alcance e tempo de uso destes passaram a ser cada vez mais intensificados e 

prolongados. Em alguns casos, percebe-se que há uma verdadeira dependência digital que está 

em jogo. Esse uso abusivo pode ser facilmente observado entre os adolescentes (SILVA; 

SILVA e MORAES, 2013), com isso resultando em novos comportamentos e problemas sociais 

(GONÇALVES e NUERNBERG, 2012). Tendo em vista tal problemática, poderia a 
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sintomatologia que compõe a síndrome normal da adolescência ter implicações na dependência 

desse universo virtual? Visto que está dependência pode ocasionar adoecimento considerando 

a importância de a sociedade pensar mais criticamente acerca do uso abusivo da internet 

(SILVA; SILVA; MORAES, 2013), decidimos por realizar este trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido através de revisão bibliográfica pertinente ao tema, 

obtendo caráter qualitativo. Dentre os referenciais teóricos utilizados, destaca-se: Arminda 

Aberastury e Mauricio Knobel, autores do livro Adolescência Normal, ao qual descreve a 

sintomatologia que caracteriza a síndrome normal da adolescência. Visto que o enfoque deste 

trabalho é levantar hipóteses acerca de como a busca da identidade na adolescência pode 

implicar no uso da internet 

 

RESULTADO E DISCUSÃO: Uma breve explicação do fenômeno adolescência  

 

A adolescência é um período do desenvolvimento humano que, segundo Palácios 

(1995), é diferente da puberdade, sendo a primeira uma construção sociocultural que reflete as 

mudanças psicológicas ocorridas nessa fase e que passaram a ser percebidas ao longo da 

história. O termo adolescência pode ser visto de diversas formas em diferentes culturas ou até 

mesmo ser desconhecido em outras.  

Tal conceito surgiu por volta do século XVIII e ganhou difusão no século XX 

(OLIVEIRA, 2017 apud ARIÈS,1986). Enquanto a puberdade é caracterizada pelo período de 

mudanças fisiológicas ocorridas nessa fase, caracterizando o marco para o fim da infância e 

início da maturação dos órgãos sexuais que capacitam a reprodução. A puberdade, portanto, é 

percebida como um processo universal (PALACIOS, 1995).  

No que diz respeito às mudanças psicológicas ocorridas na adolescência, Aberastury e 

Knobel (1992) afirmam que o adolescente passa por períodos de desequilíbrios e instabilidades 

extremas. Isso se dá por conta dos lutos vivenciados e processos de identificação nesse período 

do desenvolvimento. Estes lutos de acordo, com Aberastury e Knobel (1992, p. 10) são: “o luto 

pelo corpo infantil perdido [...], o luto pelo papel e a identidade infantis [...], o luto pelos pais 

da infância[...] ”, configurando então uma entidade semipatológica, denominada “síndrome 

normal da adolescência”. A sintomatologia que descreve tal síndrome é caracterizada por: 

 



 

 

1) Busca de si mesmo e da identidade; 2) tendência grupal. 3) necessidade de 

intelectualizar e fantasiar; 4) crises religiosas [...]; 5) deslocalização temporal 

[...]; 6) evolução sexual manifesta [...]; 7) atitude social reivindicatória com 

tendências anti ou associais de diversa intensidade; 8) contradições sucessivas 

em todas as manifestações de conduta [...]; 9) uma separação progressiva dos 

pais; e 10) constantes flutuações de humor e do estado de ânimo 

(ABERASTURY e KNOBEL,1992, p. 29). 
  

Elucidando breve e sinteticamente alguns dos sintomas acima mencionados, conforme 

Aberatury e Knobel (1992): a busca de si mesmo e da identidade é descrita como o processo 

onde ocorre inúmeras mudanças biopsicossociais e modificações fisiológicas que alteram a 

imagem corporal concomitantemente com a representação mental criada acerca de si mesmo. 

Então, o adolescente a partir dessas transformações começa a busca da identidade como forma 

de buscar a uniformidade, segurança e estima pessoal. Na tendência grupal, o adolescente se 

direciona a superidentificar-se em massa com outros adolescentes, como forma de determinar 

algum tipo de identidade. A necessidade de intelectualizar-se e fantasiar-se se dá pelo fato de o 

adolescente recorrer ao pensamento como forma de compensar os lutos vivenciados por conta 

das mudanças ocorridas inevitavelmente nessa fase, atuando como mecanismos de defesa, 

influenciando na elaboração da realidade. A deslocalização temporal é uma tentativa de manejar 

e de conversação do tempo em seu favor. E a separação progressiva dos pais é uma caracterizada 

como o período em que a identidade adolescente é de ir separando-se dos pais, por conta das 

inúmeras transformações e novidades que ocorrem nesse período (ABERASTURY e 

KNOBEL, 1992). 

INTERNET E O SEU USO NA ADOLESCÊNCIA 

Atualmente, percebe-se que o uso e alcance da internet está cada vez mais frequente, se 

apresentando em diversos locais e em diferentes contextos, pelo fato de “a mesma ser uma 

forma de facilitar e contribuir para o desenvolvimento da sociedade”, porém, com isso é notável 

também o uso excessivo e/ou abusivo da mesma (SILVA; SILVA e MORAES, 2013, p. 3). 

Ainda de acordo com Silva, Silva e Moraes (2013), crianças e adolescentes estão passando 

grande parte de seu tempo nesse mundo virtual e com isso diminuindo sua interação no 

ambiente real ao qual estão inseridos, dificultando suas relações sociais, sendo tal situação 

reflexo da dependência do uso da internet. Conforme Gonçalves e Nuernberg (2012), o aumento 

dessa interação com o mundo virtual e a evolução das ferramentas de uso desse universo, vêm 

produzindo novos comportamentos e problemas sociais. 



 

 

O uso da internet é predominantemente entre os adolescentes, de acordo com Silva e 

Silva (2017, p. 88): 

Os adolescentes lideram o ranking de uso de celulares e internet. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seu último 

censo realizado em 2010, e do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br), 

de 2014, notou-se que, em um conjunto de 34,1 milhões de pessoas, entre 10 

e 19 anos de idade, existentes no país, cerca de 81% acessam a internet todos 

os dias. Isso evidencia o quanto a internet está inserida nos lares brasileiros e 

o seu poder de persuasão.  

A internet apresenta muitos aspectos positivos como: auxílio na construção de 

conhecimentos, facilitação nos meios de se relacionar interpessoalmente e de comunicar, suas 

informações são obtidas de forma imediata, entre outros (SILVA; SILVA e MORAES, 2013). 

O que a torna uma problemática não é ela em si, mas sim a forma como é utilizada pelas pessoas, 

ou seja, o seu uso abusivo, causando dependência que conforme Silva; Silva e Moraes (2013) 

apud Young e Abreu (2011, p.11) são influenciados por inúmeros fatores, dentre eles: 

Impulso primitivo: a tentativa do indivíduo buscar o prazer e aliviar a dor. 

Experiência eufórica: o indivíduo buscar o contentamento na internet em seus 

minutos de euforia. Tolerância: para sentir o mesmo prazer o indivíduo busca 

ficar cada vez mais tempo na internet diminuindo seu limiar. Enfrentamento 

passivo: o indivíduo confronta com suas frustrações e sofre os efeitos 

colaterais e psicológicos.                                                                    

 Pode-se notar a partir disso que o uso excessivo da internet muitas vezes ocorre como 

uma forma de escape da realidade através da busca constante do alívio e do prazer, resultando 

em sua dependência. Essa relação de dependência com o mundo virtual pode acarretar um 

isolamento do meio social, modificando progressivamente o comportamento social, 

principalmente em adolescentes (SILVA; SILVA e MORAES, 2013).  

Gonçalves e Nuernberg (2012 apud MEDEIROS, 2008), argumentam que na 

adolescência, através do espaço virtual, o adolescente é livre para realizar os seus ideais e ver 

e/ou ser o que e/ou quem quiser. A amizade também é vista como algo de grande valor na 

internet e redes sociais, onde quanto mais se tem amigos, maior visibilidade e popularidade se 

tem. Visto que para Gonçalves e Nuernberg (2012 apud CASTELLS, 2004, p. 170): “a internet 

é uma expansão da vida real, porém o que determina e define o uso de interação on-line, são as 

vidas reais. ”. Dentre os impactos biopsicossociais do uso excessivo da internet apresentados 

na vida dos adolescentes estão: sobrecarga cognitiva ao invés de conhecimentos, narcisismo, 

depressão, ansiedade, dependência, hedonismo, isolamento social (SILVA; SILVA, 2017). 



 

 

A SINTOMATOLOGIA DA SÍNDROME NORMAL DA ADOLESCÊNCIA E SUAS 

POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES NO USO DA INTERNET 

A sintomatologia, descrita por Aberastury e Knobel (1992) que caracteriza a síndrome 

normal da adolescência anteriormente mencionada pode apresentar influências significativas 

no uso da internet, pois os possíveis fatores indicativos do uso abusivo e dependência da internet 

são frequentemente notados como a busca de prazer e alívio da dor, bem como fuga das 

frustrações da realidade (SILVA, SILVA e MORAES, 2013), fazendo assim um paralelo entre 

os dados obtidos através desta pesquisa bibliográfica: 

Posto que a internet é um universo amplo, repleto de figuras influentes, possibilidades, 

novidades e informações, com inúmeras pessoas em sua utilização, fácil acesso a novas redes 

de relacionamentos interpessoais e ilimitada no quesito uso da imaginação e construção de um 

mundo virtual, obviamente torna-se objeto de desejo dos adolescentes.  Tendo em vista a busca 

da identidade e de si mesmo, a internet não poderia servir como um caminho para o encontro 

desta busca por ter inúmeras figuras influentes, possiblidades, novidades e informações?  

Em relação a tendência grupal, com inúmeras pessoas utilizando a internet e o fácil 

acesso a criação de novas redes sociais, não poderia influenciar na intensificação desta 

tendência, por haver uma superidentificação entre os adolescentes que a acessam? A 

necessidade de fantasiar e de intelectualizar na adolescência, não poderia intensificar o fascínio 

por esse mundo virtual? O mundo virtual é ilimitado em relação ao seu próprio uso, bem como 

da imaginação, um universo que pode ser facilmente manuseado e modificado. Assim, a internet 

não poderia servir naturalmente como um mecanismo de defesa para situações dolorosas, 

realizando e concretizando virtualmente tais fantasias? No que se refere aos lutos, 

instabilidades, frustrações e deslocalização temporal ocorridas nesse período, a internet não 

poderia servir como partida para gerar um tempo maior de seu uso? Através da deslocalização 

temporal o adolescente poderia passar grande parte do tempo na internet, causando dependência 

virtual por estar em um mundo totalmente livre, isso não poderia influenciar na separação 

progressiva dos pais e da vida? Estes são os questionamentos que este trabalho buscou produzir. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dada as informações e suposições concernentes à adolescência e ao uso da internet, 

como principais pontos levantados destaca-se: que a adolescência é um período marcado por 

inúmeras mudanças biopsicossociais, onde tais transformações podem gerar o que alguns 

autores denominariam a “síndrome normal da adolescência”. Pesquisas apontaram que a maior 



 

 

parte da população brasileira que tem acesso e uso predominante da internet são os 

adolescentes, constatando um uso excessivo e dependência da mesma, o que possivelmente 

pode gerar adoecimento e ter impactos como sobrecarga cognitiva, ansiedade e isolamento 

social. Tendo em vista a sintomatologia da “síndrome normal da adolescência” e que o 

uso/acesso à internet é predominantemente entre os adolescentes, teria estes sintomas alguma 

relação nessa dependência? Para que esta pergunta seja respondida precisamente, é necessário 

que haja mais pesquisas de campo voltadas a este tema. 
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