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A internet surgiu na década de 60 no período intitulado como guerra fria, período de 

tensão entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética atual Rússia, uma disputa por 

poder que fomentou uma divisão mundial. Desde a chegada da internet no Brasil, há 

exatamente trinta anos, em 1988 as formas de agir e de se comunicar foram mudadas e 

melhoradas. A comodidade trazida pela tecnologia afetou a vida principalmente dos 

jovens que, atualmente, usam a internet para tudo, comunicação, estudos, socialização e 

aprimoramento de ideias e conhecimentos. Porém, com toda essa gama de informação e 

possibilidades, a internet é usada muitas vezes de forma inadequada ou exagerada por 

estes jovens. Dito isto, este trabalho pretendeu investigar se o uso exacerbado da internet 

causa problemas aos estudantes do ensino médio de Cruz das Almas. Para tanto, esse 

estudo se baseou numa abordagem exploratória-descritiva de caráter quantitativa numa 

amostra de 170 questionários aplicados aos estudantes de escolas pública e privada, sendo 

estas o Centro Técnico de Educação Profissional (CETEP) e o Centro Educacional Maria 

Milza (CEMAM). Os dados foram analisados e tabulados após um processamento do 

Microsoft Excel 2010. Portanto, ao analisar e tabular os resultados fornecidos pelos 

estudantes das duas instituições de ensino, percebemos que estesestudantes sofrem, 

sim,de um grau variado de dependência da internet que pode se diversificar segundo o 

nosso estudo,sendo prejudicial à saúde dos mesmos por demonstrarem níveis elevados de 

irritabilidade, cansaço, dores na coluna, cabeça, olhos e dedos que são sintomas desse uso 

excessivo da internet e das tecnologias. 
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