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OS DESAFIOS DA FAMILIA DIANTE DA REDE E MIDIA SOCIAL COMO 
NOVO MODELO DE INTERAÇÃO NO SÉCULO XXI 

 
 
 
RESUMO- Este estudo de analise, do tipo pesquisa de revisão bibliográfica, teve por objetivo 
tentar chegar a um entendimento, ou seja, a uma reflexão de como as relações e 
comportamentos no ambiente da família tradicional tem se deteriorado, perdendo assim os 
princípios, valores éticos e morais outrora existentes e com o passar das décadas tem sido 
influenciada pelas novas tecnologias, e com isso prejudicado em grande escala a formação 
afetiva da família,digo, o amor paternal e maternal para com os filhos e vice-versa. Procurando 
com isso nos conscientizar sobre os desafios da família agora dita moderna, diante das redes e 
mídias sociais como novo modelo de interação no século XXI que tem a cada dia aproximado as 
pessoas através de uma relação virtual por meio variados da tecnologia, na busca de suas 
experiências e emoções individuais, aonde a relação interpessoal, face a face, olhos nos olhos, 
o calor humano não tem mais tão importância para os dias atuais. Querendo aqui através de este 
artigo mostrar que é de suma importância jamais deixarmos que a união, a compreensão e o 
amor sejam apagados entre os membros da família.  
 
PALAVRA CHAVE: Desafios, Família, Rede e Mídia Social, Interação. 

 
 
 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A família tradicional das décadas de 30,40 ate 50, com o passar do tempo 

veio sofrendo mudanças radicais em seu comportamento no que diz respeito aos 

princípios e ensinamentos deixados por nossos avós e pais, onde a crise entre 

os papeis no contexto familiar tem levado os membros da família ao descaso e 

ate mesmo ao caos, devido à perda de identidade e aos valores invertidos hoje 

vivenciados por todos nós no atual comportamento dos filhos para com os pais 

e vice-versa. Onde neste contexto desfavorável a família tradicional tem sofrido 

com constantes desafios, agora tentando se comportar com grande dificuldade 

em manter a sua antiga interação (relação) patriarcal e matriarcal, sofrendo 

agora com a chegada das mudanças educacionais, apresentadas agora pela 

nova era da tecnologia, através das redes e mídias sociais. Agora a família 

moderna abraça com grande responsabilidade e tem o desafio de preservar 

através da relação interpessoal entre os seus membros, em manter os bons 

princípios a união e principalmente o amor que é o único controlador paternal e 

maternal para com os filhos, em uma geração hoje confusa e perdida diante dos 

novos meios de comunicação, aonde tal uso hoje dentro dos lares mais afasta 

do que aproxima. Portanto o estudo tem por objetivo procurar analisar e refletir 

que diante desta mudança de comportamento da família tradicional para agora 

a família moderna, considerando a chegada das novas tecnologias, muitos 

obstáculos surgem na formação e no comportamento dos membros como ser 

social e familiar, trazendo com isso um desconforto a todos, mais que devem 

estar unidas em qualquer situação. 

 

E diante deste contexto em que estamos vivendo, e percebendo que a 

família tradicional esta sendo substituída por um novo modelo de família 

moderna, hoje representada cada uma com a sua organização e o seu novo 

sistema de interação, desta forma, o atual mundo tecnológico passou a controlar 

com grande espaço de tempo o afastamento entre os membros da família 

tradicional, diante deste acelerado acesso ao mundo virtual. Desta forma 

contribuindo para que vários fatores adquiridos através dos conhecimentos 



 
 

oferecidos pela nova tecnologia distancie a família dentro do próprio lar. Tendo 

este estudo por objetivo especifico fazer com que as novas gerações reflitam 

com muita responsabilidade que a imagem da família tradicional embora vista 

como arcaica e ultrapassada para a família moderna jamais deve ser esquecida. 

Como as simples reuniões familiares, o sentar a mesa para o café, almoço e 

jantar, os bons diálogos no fim dos dias, pequenas atitudes que eternizam na 

historia da família. 

 

O estudo justifica-se pelo crescente numero de crianças, jovens, 

adolescentes e ate mesmo os adultos, que emocionalmente e psicologicamente 

apresentam nos dias atuais grande dificuldade de se relacionarem, dentro do 

ceio familiar e na sociedade em geral, simplesmente por não mais interagirem 

entre si, trocando o contato e a comunicação real por diálogos virtuais. Os mais 

jovens aprendendo e tendo acesso precocemente a conversas sobre 

determinados assuntos fora da sua realidade e da sua fase de crescimento 

natural, que são notoriamente oferecidas hoje pela modernidade tecnológica, e 

os pais não mais repassando as suas experiências e educação obtidas pela 

antiga família tradicional a seus filhos.  

 

Como exemplos claros nos dias de hoje (famílias, grupos de amigos, 

casais, namorados, etç): nos Shoppings e nas praças de alimentação, bem como 

dentro dos próprios lares, aonde atualmente o que mais vivenciamos são as 

pessoas acessando as redes e mídias sociais, e com isso deixando de lado o 

relacionamento interpessoal, outrora mais presente nas famílias tradicionais de 

décadas atrás. 

 

Este estudo esta organizado da seguinte maneira, em cinco seções. A 

primeira seção delimita o tema do estudo, apresenta o objetivo e a justificativa. 

Na segunda seção a revisão bibliográfica onde foi desenvolvida enfatizando 

conceito e a imagem da família tradicional e da família moderna do século XXI, 

e as dificuldades devido à influência da rede e mídia social através da internet. 

A terceira seção é referente a metodologia com o tipo de estudo, coleta, 



 
 

organização e analise de dados. Na quarta seção a Conclusão e na quinta seção 

as Referencias. 

 

 

 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO: 

 

2.1 O Conceito e a Imagem da Família Tradicional 

 

 O Conceito de família para a visão mais tradicionalista é assim constituída 

por Pai, Mãe, Filhos. Aonde tradicionalmente deveriam ter uma vida saudável 

em sua comunicação diária, estáveis emocionalmente, felizes e equilibradas em 

seu convívio familiar, bem como possuindo geradores de problemas diários, 

desequilíbrios e inseguranças como toda família normal. Simplesmente um 

homem e uma mulher em seu lar pacato, criando seus filhos. 

 

Como diz Casey: 

 

Uma boa parte dos trabalhadores escritos pelos historiadores da 
família buscou, de uma forma ou de outra, explorar as origens do 
sistema que nos é mais familiar no ocidente: um homem e uma mulher 
reunidos em torno da lareira domestica, companheiros iguais, 
dedicados a educação dos filhos, no sentido amplo. (Casey, 1992, p. 
13). 
 
 

Mais conforme se passa o tempo, cada membro da família vai tomando 

seu rumo, cada integrante vai tendo sua própria vida e tendo seus problemas 

particulares e com isso vão se esquecendo das origens, princípios e valores, 

bem como os ensinamentos religiosos recebidos a décadas deixados pelos seus 

pais, tudo isso vai se apagando com a chegada da modernidade, a tão conhecida 

família moderna vai surgindo aos poucos com novos ensinamentos e costumes 

da nova geração. A varias décadas a família Brasileira vem mudando seus 



 
 

hábitos de forma significativa, as famílias da década de 30, 40 ate os anos 50 

ainda mantinham suas tradições e culturas. 

 

Os pais tradicionalistas das décadas anteriores ainda exigiam que todos 

se fizessem presente no café da manhã, almoço e jantar, ao anoitecer assistiam 

o jornal na televisão sentavam-se na sala ou varanda para uma boa conversa e 

o cafezinho quente enquanto assistiam juntos a TV, e ali passavam a seus filhos 

suas experiências de vida que iriam se perpetuar nas gerações posteriores, e 

esses princípios eram validos para todas as classes sociais, e apesar de serem 

considerados pais severos, rígidos ao extremo que aplicavam duras regras e 

castigos, eram tidos pelos filhos ainda como seus heróis e protetores, havia 

muito respeito e cresciam com  caráter e personalidade.  

 

Imagem: Família tradicional          

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: https://www.google.com 

 

2.2 A Família do Século XX: Algumas Considerações 
 

 

Segundo Torres (2000), no início do século XX até meados dos anos 60, 

houve o predomínio do modelo de família denominado “família tradicional”, no 

qual homens e mulheres possuíam papéis específicos, social e culturalmente 

estabelecidos. Ou seja, havia um aparato social e cultural que estabelecia como 

“naturais” alguns papéis atribuídos aos homens e às mulheres. Na verdade 

vivenciávamos mais um família coesa, próxima, onde cada membro tinha a sua 

responsabilidade social e familiar, simplesmente uma família natural. 

 

https://www.google.com/


 
 

Segundo esse modelo, que seguia de perto a divisão social do trabalho, 

o homem é o “chefe da casa”, o provedor da família, sendo responsável pelo 

trabalho remunerado, tendo autoridade e poder sobre as mulheres e os filhos, 

apresentando seu espaço de atuação ligado ao mundo externo, ou seja, fora do 

ambiente familiar. 

A mulher, por sua vez, é responsável pelo trabalho doméstico, estando envolvida 

diretamente com a vida familiar, dedicando-se ao cuidado dos filhos e do marido, 

ou seja, a atividades realizadas no âmbito da vida privada, do lar (Amazonas, 

Damasceno, Terto & Silva, 2003, pp.201-208) 

 

 

 

 

 

Imagem :  Família tradicional                  

 

Fonte: https://adorocinema.com 

 

 

Além disso, no modelo de família hierárquica ou tradicional a 
afetividade familiar era marcada por um romantismo que englobava a 
ideia do amor materno como natural e apontava para a presença do 
amor e da preocupação para com o desenvolvimento das crianças 
(Caldana, 1998, p.87). 

          

Ainda se via os filhos antes e ir dormi pedir a benção a seus país e avós, 

depois daqueles belos programas feitos juntos nos fins de noite, a família se 

https://adorocinema.com/


 
 

sentia amada e protegida uns pelos outros, a confiança prevalecia entre os 

membros da velha, simples e humilde família tradicional.  

 

 

2.3 A Imagem da Família Moderna do Século XXI: E os seus Desafios 

 

Segundo Cardoso (2007), “a nossa realidade transformou-se também por 

que uma nova maneira de percebê-la tomou forma sobre a capa de uma cultura 

da virtualidade real, a cultura do nosso dia a dia insere-se na nova vida 

tecnológica em que vivemos”, a família contemporânea foi surpreendida por esta 

nova realidade da informatização, ou seja, da era da tecnologia, em que 

observamos o computador, bem como outros meios de rede mídia sociais, agora 

sendo um dos principais veículos de comunicação e interação entre as pessoas, 

e isso independendo da idade, fazendo agora parte desse novo mundo. Pois 

sabemos que as mudanças são de grande importância e necessários para o 

desenvolvimento social, pois cabe a cada um fazê-lo, porem, com equilíbrio, 

racionalidade e responsabilidade individual de cada membro da família dita 

moderna. 

 

Imagem:  Família Moderna 

 

Fonte: https://www.google.com/imagem+familia+moderna 

 

A perda do vínculo familiar, ou seja, da relação interpessoal entre os 

membros da família dita contemporânea, vem causando uma grande 

preocupação com a nova era da comunicação no uso continuo da rede e da 

mídia social e com isso causando a falência da autoridade parental às diversas 

https://www.google.com/imagem+familia+moderna


 
 

mudanças sociais ocorridas no atua século XXI, onde se tem influenciado 

diretamente na transmissão da autoridade parental na família contemporânea. 

 

Consequentemente Dolto (2007), aponta que existe uma grande 

insegurança por parte dos pais em educar seus filhos. Além disso, Martins Filho 

(2012) mostra que as famílias, os pais e as mães, já estão percebendo que o 

tempo com os seus filhos para amar, fazer carinho e para a presença do amor 

materno e paterno estão diminuindo pouco a pouco. A relação interpessoal 

dentro da família, ou seja, os membros deixam de se relacionar perdendo o 

vinculo do sentimento não mais conseguindo distinguir as intenções, motivações 

e o estado de animo entre os membros da própria família. 

 

Onde Monteiro (2008), ressalta que o discurso atual contemporâneo sobre 

a crise da autoridade familiar se caracteriza por um desmembramento de uma 

crise já instituída há dois séculos. A família contemporânea (moderna) se mostra 

como uma instituição em crise, de certa forma insegura, com desacordos de 

opiniões e conflitos de entendimento recíproco. Portanto, “A Família de um modo 

geral, encontra-se confusa e perdida em relação às praticas educativas 

ajustadas às demanda contemporâneas”. 

 

Como se percebe, na atualidade já não se fala mais de patriarcas e 

matriarcas como nos primórdios. O que se tem é a ausência da definição de 

papeis a serem assumidos em relação às famílias, digo, aos pais e filhos. E isso 

tem se tornado muito preocupante para a atual geração alienada, aprisionada as 

novas tecnologias oferecidas a dita família moderna. 

 

Segundo Martins Filho, (2012, p.98) diz que: “ser mãe e pai hoje 
é uma tarefa igual a do passado, acrescida dos problemas que 
a modernidade trouxe”. 

 

 

2.4 A Internet (tecnologia) e a Influencia na Família  

 



 
 

Para Ianni (1997), a racionalidade tecnológica espalha-se 

progressivamente por muitos lugares, locais de trabalho, lazer, instituições, 

círculos de convivência social, modos de ser, agir, sentir, pensar e imaginar. A 

racionalidade técnica hoje e a racionalidade da própria dominação, ela tem um 

caráter próprio da atual sociedade alienada a si mesmo e aos seus novos modos 

e costumes.  

 

E diante justamente desses novos modos de sentir, agir, pensar e 

imaginar é que a atual família e sociedade dita moderna se tornam em 

determinado ponto alienadas, onde perdem o controle de suas emoções, dos 

comportamentos e da sua própria razão de um ser racional, onde esse 

desequilíbrio entre a razão e a emoção se mistura e notoriamente vivenciamos 

uma sociedade, bem como uma família reunida e afastada ao mesmo tempo, 

não mais interagindo dentro do próprio lar, mais ocupadas em suas buscas e 

experiências individuais através da rede social (face book), bem como da mídia 

social (watsap), como outros meios de comunicação da nova era tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

Imagem:  Família Moderna 

 

Fonte: https://www.boavontade.com/pt/tecnologia/relacionamento-familiar 

 



 
 

Hoje é possível perceber visivelmente como estes novos modelos de 

sistema social e familiar formado através da rede e mídias social, aonde todos 

nós percebemos a transformação do ambiente familiar em que hoje vivemos, e 

isso faz com que a família sofra transtornos que influência nas relações dentro 

desse novo ambiente, prejudicando o crescimento cognitivo, onde tudo esta 

sendo deixado de lado, a falta de atenção mutua, acaba por transformar uma 

família em um total descaso. 

 

Imagem: Família Moderna 

 

Fonte: https://www.google.com/imagem+familia+moderna 

 

Spier (2007, p.173) diz que: “agimos para nos sentirmos bem 
psicologicamente e por oportunidade de conexão social, fazer 
amigos, namorar”.  

 

 

Sabemos que tais sentimentos e ações pela busca do novo, nos leva ao 

acesso fácil e rápido as redes e mídias sociais através das tecnologias 

oferecidas hoje com tão grande facilidade, como os celulares, tabletes, 

smartphones, dentre outros meios tecnológicos. Digo sim ate que são 

importantes na vida e no desenvolvimento cognitivo de cada ser humano, onde 

a descoberta e o inserir o novo faz aquela diferença, na busca e na aceitação 

das novas experiências, temos é que também racionalmente tomar certas 

atitudes para com isso ajudar a manter os princípios e a união da velha família 

tradicional. 

 

https://www.google.com/imagem+familia+moderna


 
 

 
3. METODOLOGIA 

 
 

3.1 Tipo de Estudo 
 
Trata-se de um estudo elaborado a partir da análise de fontes 

bibliográficas, sendo este embasado teoricamente com pressupostos para o 

entendimento e reflexão sobre a influência em que as redes e mídias sociais na 

era moderna, vêm a cada dia distanciando os membros da família dentro de seus 

próprios lares. 

 

Severiano (1980) relata que: “o discurso cientifico é fundamentalmente 

raciocínio e este consiste em obter um novo conhecimento a partir de um antigo, 

é a passagem de um conhecimento para outro”. Portanto tal estudo baseado em 

analise quantitativa e reflexiva somado a outras obras literárias (bibliográficas), 

aproximadas em linha de pensamento, alertam sobre o novo modelo de 

ambiente familiar moderno em que estamos vivendo. 

 

 
 3.2 Coleta e organização dos dados 
 

Foram selecionados, partes de publicações que resumem, analisam e 

discutem informações já publicadas. Portanto realizado e organizado de maneira 

quantitativa e puramente reflexiva, tudo baseado nas obras bibliográficas aqui 

apresentadas, bem como pensamentos originais e fidedignos do próprio autor 

deste estudo. 

 

 

3.3 Análise de Dados 

 
 Este estudo de pesquisa bibliográfica, de forma sistemática, objetiva e 

quantitativa, teve como base mostrar as dificuldades de comunicação dentro dos 

lares bem como em todos os lugares sociais que hoje frequentamos, como algo 

normal no cotidiano da família do século XXI, nos afastando completamente uns 

dos outros e não mais nos conhecendo na intimidade de uma família natural, 



 
 

aonde se dividia todos os seus problemas e juntos chegavam a uma solução. 

Conscientizando que os recursos tecnológicos hoje oferecidos são puramente 

culturais e que podemos fazer o uso deles, porém, que se faça com controle, 

equilíbrio e responsabilidade. 

 
4. CONCLUSÃO  

 
 

A imagem da família é de suma importância e muito essencial, para a 

formação e construção, no mínimo básica da personalidade e caráter do 

individuo, no desenvolver da afetividade, pois tais relações humanas são de 

grande importância e extremamente necessárias no dia a dia e no convívio 

familiar, para que se preservem os princípios e ensinamentos deixados ainda 

pela família tradicional. Onde se deve adequadamente manter um equilíbrio e 

racionalidade, hoje dentro da família moderna, que possui hoje um maior e 

facilitado acesso as redes e mídias sociais hoje oferecidas com tão grande 

rapidez através da atual tecnologia, digo, (internet).  

 

Neste estudo desenvolvido se mostra diante de tais mudanças como se 

vivia a família tradicional, onde os pais ainda cobravam com rigidez que seus 

filhos se fizessem presentes nos momentos mais simples da família, sentados 

em sua sala de estar, em um momento de dialogo, em outro momento todos se 

faziam presentes nas refeições diárias. Onde se vê neste estudo a imagem de 

todos sentados juntos para assistir um programa de televisão. As simples 

atitudes da família tradicional eram muito lindas de se vê.  

 

Através da pesquisa deste estudo nós observamos como os valores e a 

cultura de estar juntos em tudo, através do novo modelo de família moderna, têm 

sido deixados para trás, a relação interpessoal aonde os indivíduos conversavam 

abertamente e neste momento podiam desabafar entre si sobre seus problemas 

particulares, e ali tudo se resolvia dentro de casa, não temos visto isto acontecer 

mais com tanta frequência, onde hoje todos se afastam em seus cômodos 

isolados, para seus diálogos virtuais conduzidos através da rede e da mídia 

social, desabafando com pessoas que nunca viram se quer pessoalmente. 



 
 

Procurando aqui contribuir com este estudo para que possamos analisar e refletir 

que a união, a compreensão e o amor neste novo mundo esta nos esfriando e 

nos afastando pouco a pouco do verdadeiro conceito de ser membro de uma 

família. 
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