
 

 

Universidade Estadual Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDÊNCIA DIGITAL: NOSOLOGIA, DIAGNÓSTICO E 
PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL. 

 

 

 

 

 

JEFFERSON CABRAL AZEVEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes - RJ 

Janeiro de 2017 



 

 

DEPENDÊNCIA DIGITAL: NOSOLOGIA, DIAGNÓSTICO E 

PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL. 

 

 

 

 

 

JEFFERSON CABRAL AZEVEDO 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Cognição e Linguagem do 

Centro de Ciências do Homem, da 

Universidade Estadual Norte Fluminense, 

como parte das exigências para obtenção 

do título de Doutor em Cognição e 

Linguagem. 

 

Orientador: Prof. Dr. Giovane do Nascimento 

Coorientador: Prof. Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes - RJ 

Janeiro de 2017 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

                            Preparada pela Biblioteca do CCH / UENF              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

            Azevedo, Jefferson Cabral 

      Dependência digital : nosologia, diagnóstico e processos de 

comunicação interpessoal / Jefferson Cabral Azevedo. – Campos dos 

Goytacazes, 2017. 

     122 f. : il. 

      Tese (Doutorado em Cognição e Linguagem) -- Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Centro de Ciências do Homem. Laboratório de 

Cognição e Linguagem. Campos dos Goytacazes, 2017. 

      Orientador: Giovane do Nascimento. 

      Coorientador: Carlos Henrique Medeiros de Souza. 

      Bibliografia: f. 98-106. 

     1. Dependência digital 2. Diagnóstico 3. Nosologia 4. Psicologia 5. 

Neuropsicologia 6. Psicopatologia I. Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro. Centro de Ciências do Homem. Laboratório de 

Cognição e Linguagem lI. Título 

CDD 302.23  

616.8584  

150  

 



 

 

 

DEPENDÊNCIA DIGITAL: NOSOLOGIA, DIAGNÓSTICO E PROCESSOS DE 

COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL. 

 

JEFFERSON CABRAL AZEVEDO 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós- 

Graduação em Cognição e Linguagem do 

Centro de Ciências do Homem, da 

Universidade Estadual Norte Fluminense, 

como parte das exigências para obtenção 

do título de Doutor em Cognição e 

Linguagem. 

 

Aprovada em ________ de ______________ de 2017. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. André Fernando Uébe Mansur (Informática na Educação –UFRGS) Instituto 

Federal Fluminense – IFF  

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza (Comunicação - UFRJ) - Coorientador 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Ramos de Farias (Psicologia – Fundação Getúlio Vargas) 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO  

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Giovane do Nascimento (Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ) – 

Orientador. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF 

___________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Rosalee Santos Crespo Istoe (Saúde da Criança e da Mulher - Fiocruz) 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, João Batista de Azevedo (in 

memoriam) e Vera Lúcia Cabral Azevedo. Às 

minhas filhas Laura Machado Azevedo e Luiza 

Machado Azevedo e a Priscila Pimentel 

Machado, minha esposa. Este trabalho é 

resultado de uma fase de minha vida que só foi 

possível devido a seus esforços, perseverança, 

motivação e inspiração para que eu desejasse 

sempre ser uma pessoa melhor. Amo vocês! 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

O processo de realização de uma tese atravessa vários pontos. Alguns nos 
remetem ao isolamento acadêmico da leitura, da pesquisa, de buscar referências e 
outros a encontros de pessoas que nos ajudam caminhar, revendo nossas posições 
intelectuais e de vida, modificando nossas relações de maneira radical e profunda 
em busca de fazer o melhor e ser melhor como pessoa.  

Pois é, professor Giovane do Nascimento muito mais que um orientador foi 
mestre e exemplo de profissional e pessoa. Ao Prof. Carlos Henrique Medeiros de 
Souza agradeço pelo companheirismo e por estar sempre disposto a ajudar na 
caminhada. Chegamos ao final e cada um de vocês me ensinou a combater meus 
desânimos e minhas dificuldades e “Combati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé”, (2 Timóteo 4:7). 

Agradeço a Deus, motivo de minha existência, autor da minha fé, o primeiro 
em minha vida, Senhor de todo conhecimento e sabedoria, que me sustentou a cada 
dia na execução deste trabalho. Obrigado, Senhor. 

Agradeço ao meu orientador, professor Giovane do Nascimento, que 
acreditou em mim, confiou em minha capacidade de executar uma pesquisa com 
tamanha responsabilidade. Sempre tranquilo e encorajador, corrigindo, incentivando, 
despertou em mim a paixão pela pesquisa e pela produção acadêmica. Hoje, meu 
olhar é totalmente diferente do dia em que ingressei no doutorado. Sou um 
pesquisador de verdade, e tenho muito orgulho de ter tido sua orientação. A você, 
professor, todo o meu carinho, respeito e admiração! 

Agradeço também a professor Carlos Henrique, que como profissional me 
instruiu e me ensinou os caminhos das pedras.  

Agradeço a minha família por suportar as ausências e compreender minha 
dedicação a esses estudos. A minha esposa, Priscila Pimentel Machado, obrigada 
por ter contribuído, com sua paciência (muita paciência!!!) e amor. Obrigado por me 
inspirar a cada dia e ser suporte nesse caminhar. Te amo para sempre! 

Aos professores da UENF minha admiração e carinho eternos. Ao Governo 
Federal pela bolsa de estudos da CAPES. A Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), ao Centro de Ciências Humanas (CCH) e ao 
programa de Cognição e Linguagem (PCL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Os olhos... dizem que são as janelas da alma 

e eu diria mais, diria que são também as 

vitrines do coração. 

Ainda não sei explicar a mistura de emoções 

que sinto nessa breve eternidade de olho no 

olho. 

Paixão, laços eternos, atração irresistível, 

sensação de mergulhar dentro do outro. 

Faíscas de desejo, amor sem fim, troca de 

energia, outra realidade. Uma comunicação 

muda tão cheia de significados... 

O brilho entrega que quer viver o momento, 

uma luz maravilhosa invade todo ser e então, 

ocorre uma transmissão de pensamentos. 

Cada olhar tem o seu segredo... A paixão 

recolhida, o amor incondicional, o medo da 

atração, a vontade de viver! Os olhos gritam 

para a liberdade, o desejo de ser feliz, a 

canção do amanhecer... 

Existem também aqueles olhos tristes... olhos 

tristes com vontade de chorar... 

Chorar por tudo que não conseguiu viver, por 

aquilo que perdeu no meio do caminho, por ter 

perdido o compasso da dança. Podados por 

sua pouca alegria, por pessoas cruéis, sem 

sonhos e sem poesias... 

Mas em todo olhar há uma beleza pronta ou 

esperando para ser lapidada... 

Enfim, o que mais me encanta no olhar é que, 

o contrário da boca, eles nunca conseguem 

desmentir o coração.” 

Lidi Rubira 

 



 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa apresenta conceitos nosológicos e processo de diagnóstico 
relativos à dependência digital, caracterizando-a como um prejuízo funcional, 
comprometimento global em relação aos processos cognitivos e das funções 
superiores, às perdas significativas das interações sociais, profissionais e 
educacionais. Os processos cognitivos e linguísticos, principalmente relativos aos 
aspectos emocionais e motivacionais, vêm recebendo maior atenção da 
neurociência nos estudos sobre dependência. O transtorno de dependência digital 
apresenta duas características distintas: inabilidade social e ansiedade. A inabilidade 
social relaciona-se às dificuldades quanto a comunicação face a face. A ansiedade é 
marcada por uma preocupação constante e excessiva em que o sujeito considera 
que suas relações serão prejudicadas caso não esteja conectado, levando a uma 
apreensão ou medo constante, podendo desenvolver alterações fisiológicas. O 
presente estudo buscou avaliar, em indivíduos com sintomatologia de dependência 
de tecnologias digitais, a capacidade de reconhecer expressões faciais com 
diferentes manifestações emocionais. A amostra inicial foi de 90 participantes, todos 
universitários da cidade de Macaé. Os instrumentos utilizados foram um teste de 
dependência de internet composto por 20 questões e um teste de reconhecimento 
de expressões faciais, composto por 20 imagens, baseado no METT (Micro 
Expression Training Tool) e no Software Facial Action Coding System. A 
metodologia aplicada ao estudo é de caráter qualitativo e quantitativo, pois abrange 
tanto os fatores conceituais obtidos através de revisão bibliográfica como o 
desenvolvimento de resultados estatísticos através das análises dos resultados dos 
questionários aplicados. Os resultados encontrados no estudo poderão colaborar 
com investigações acerca da influência da tecnologia e, especificamente, da internet 
e redes sociais digitais sobre o psiquismo humano, bem como os riscos inerentes ao 
uso patológico, o que torna possível estabelecer parâmetros e conhecimento para 
inferir precauções dentro de um sistema preventivo para sanar danos à saúde 
mental, física e os problemas sociais oriundo da utilização. Os processos de 
comunicação não verbais representam papel importante nas interações sociais, 
entretanto, existe uma perda da cognição social significativa no reconhecimento das 
expressões emocionais relativas a linguagem corporal e facial em portadores de 
dependência de tecnologias digitais.  
 
Palavras-chaves: Dependência digital, diagnóstico, nosologia, psicologia, 
neuropsicologia e psicopatologia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research presents nosologic concepts and diagnostic process related to 
digital dependence, characterizing it as a functional impairment, global impairment in 
relation to cognitive processes and higher functions, to the significant losses of 
social, professional and educational interactions. The cognitive and linguistic 
processes, mainly related to the emotional and motivational aspects, are receiving 
more attention of the neuroscience in the studies on dependence. Digital 
dependence disorder has two distinct characteristics: social disability and anxiety. 
Social inability is related to the difficulties of face-to-face communication. Anxiety is 
marked by a constant and excessive preoccupation in which the subject considers 
that his relations will be harmed if he is not connected, leading to a constant 
apprehension or fear, being able to develop physiological alterations. The present 
study aimed to evaluate the ability to recognize facial expressions with different 
emotional manifestations in individuals with digital technology dependence 
symptomatology. The initial sample was 90 participants, all university students from 
the city of Macaé. The instruments used were an internet dependency test consisting 
of 20 questions and a facial expression recognition test, composed of 20 images, 
based on the Micro Expression Training Tool (METT) and the Action Coding System 
Facial Software. The methodology applied to the study is qualitative and quantitative, 
as it covers both the conceptual factors obtained through bibliographic review and 
the development of statistical results through the analysis of the results of the applied 
questionnaires. The results found in the study may contribute to investigations about 
the influence of technology and specifically the Internet and digital social networks on 
the human psyche, as well as the inherent risks of pathological use, which makes it 
possible to establish parameters and knowledge to infer precautions to prevent 
damage to mental health, physical and social problems arising from use. Non - verbal 
communication processes play an important role in social interactions, however, 
there is a loss of significant social cognition in the recognition of emotional 
expressions related to body and facial language in people with dependence on digital 
technologies. 
 
Keywords: Digital dependence, diagnosis, nosology, psychology, neuropsychology 
and psychopathology. 
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1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, alguns fatores foram determinantes 

para estabelecer os critérios científicos e metodológicos a serem utilizados, entre 

eles, a influência da psicologia e as necessidades oriundas da psicoterapia. Como 

psicólogo clínico, posso perceber notoriamente as realidades da pós-modernidade 

que se fazem presentes no setting analítico e trazem uma diversidade de questões e 

desafios que devem ser vislumbrados para melhor atender as demandas 

terapêuticas.  

Entretanto, os desafios inerentes à profissão exigem adaptação às realidades 

sociais e seu desenvolvimento constante para possibilitar maior instrumentalização 

para compreender o sujeito da pós-modernidade, sua estruturação psíquica e seu 

status nesta conjectura social. 

Estabelecer novos parâmetros de funcionamento deste sujeito 

contemporâneo é poder compreender suas relações inter e intrapsíquica e fornecer 

um olhar mais atento às influências das tecnologias digitais sobre o comportamento 

humano. 

Nos processos sociais e psicológicos, não se pode reduzir os fatores 

eliciadores em apenas uma variável, pois existem uma gama de vertentes 

associadas. 

Os processos de investigação devem ser vistos como um todo, como uma 

Gestalt, e não isolar uma parte artificialmente. Não se pode isolar processos 

cognitivos, motivacionais, emocionais e sociais, entre outros, para caracterizar, 

isoladamente, seus efeitos sobre o comportamento humano, pois estes processos 

são utilizados concomitantemente, ou seja, o comportamento humano é mais que a 

soma destes processos, é a relação existente entre eles. Assim, caracteriza-se a 

dificuldade de recortar uma causa única e linear para determinarmos os efeitos 

correspondentes.  

Nesse âmbito, o constructo metodológico poder ser definido como 

multicausal, dando ênfase sobre o efeito e o processo relacional. Esse processo 

esvazia a causa, pois, sendo muitifatorial, a relação entre as causas é mais que sua 

simples soma, constituindo-se nas investigações relacionais dos processos 

manifestados sobre o efeito. 
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Nesse parâmetro metodológico, deve-se olhar para as relações entre as 

causas, ou seja, sobre o processo e seus respectivos efeitos. Além é claro, dos 

efeitos sobre o próprio investigador. 

Neste sentido, uma formação eclética, graduação em Administração de 

Empresas e Psicologia, permitiu-me uma constituição profissional interdisciplinar. Os 

diversos estudos, e os doze anos como psicólogo clínico, acerca da psicanálise, da 

teoria cognitiva comportamental e da neuropsicologia, possibilitaram a entrada no 

Mestrado em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro, tendo como linha de pesquisa: “Pesquisas Interdisciplinares em 

Comunicação, Educação e Novas Tecnologias da Informação”. 

No decorrer da dissertação, os caminhos percorridos levaram a investigar os 

processos de dependência psíquica de tecnologias digitais e suas influências sobre 

a estruturação de identidades. Entretanto, diversas perguntas surgiram deste 

processo e, por sua finitude temporal e qualitativa do mestrado, não possibilitaram 

avançar em questões como os aspectos nosológicos1 da dependência de 

tecnologias digitais, sua influência na cognição e linguagem, nas relações 

interpessoais e possibilitar novos conceitos e questionamentos em relação ao 

diagnóstico e posteriormente contribuir para um tratamento mais eficazes. Percursos 

que o doutorado permitiu investigar. 

Sendo morador de Macaé, situado no Norte do Estado do Rio de Janeiro, sou 

mais um habitante entre os duzentos e trinta mil habitantes, de acordo com o último 

censo do IBGE (2010). A cidade possui uma formação multicultural, devido à 

influência da principal atividade econômica da região, extração de petróleo e gás, 

que atrai pessoas de várias regiões do país e do exterior, proporcionando uma maior 

renda per capita da população e acesso à tecnologia digital. Os meios produtivos 

exigem um maior investimento em tecnologias digitais capazes de interligar matrizes 

e filiais das empresas sediadas no município, beneficiando e facilitando o acesso à 

internet. 

 

_____________________________________________________________ 

1Refere-se ao estudo das manifestações que caracterizam as doenças que acometem o ser humano, 
permitindo classificá-las através do conhecimento de sua etiopatogenia, isto é, da causalidade e do 
mecanismo formado dos sintomas da enfermidade. Nosos = Enfermidade; Logos = Razão, princípio 
que permite explicar algo. Fonte: CRP 04 - 
http://www.crp04.org.br/CRP2/Image/DIAGNOSTICO_NOSOLOGICO_PROPOSTA_REDACAO_CO
NSENSO.pdf 



17 

 

 

A região, devido à atividade econômica, atrai um grande número de cursos 

profissionalizantes e universitários, atendendo a demanda do mercado de trabalho. 

A população que servirá como base de amostra é formada de universitários da 

cidade, pois os centros universitários disponibilizam aos seus alunos laboratórios de 

informática, o que proporciona uma das condições do estudo: que os pesquisados 

sejam usuários de tecnologias digitais. 

No final do século XX e início do século XXI, as atuais tecnologias e suas 

aplicações possibilitaram novos arranjos sociais e psíquicos, mudando 

gradativamente o comportamento individual e coletivo. O uso de tecnologias digitais 

propicia mais que uma simples ferramenta, convertendo-se em um prolongamento 

de nossas relações sociais e gerando enorme fascínio sobre o processo psíquico, 

estabelecendo uma relação de possibilidades, inclusive de dependência.   

Nesta perspectiva, esta nova tecnologia se entranha e se ramifica nas mais 

variadas concepções, tornando-nos dependentes não apenas no sentido patológico, 

mas principalmente por permear nossas manifestações culturais, econômicas, 

sociais e psicológicas. 

A partir do final do século XX e início do século XXI, alguns autores 

classificam a compulsão pelo uso excessivo da internet ou tecnologia digital como 

Transtorno de Adição à Internet. Entretanto, estas denominações não trazem todas 

as idiossincrasias para a compreensão do comportamento por trás desta realidade 

contemporânea, por isso, nesta pesquisa o termo a ser utilizado será dependência 

digital ou ciberdependência. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), 

desenvolvido pela American Psychiatric Association propõe que uso patológico de 

tecnologias digitais está dentro de um espectro mais abrangente, onde se deve levar 

em consideração outros fatores psíquicos e a estruturação de identidades. 

Dentro do espectro de dependência de tecnologia digital, os aspectos 

psíquicos são importantes e variam conforme os motivos e os interesses de cada 

sujeito.  

 

1.1 – Questões norteadoras 

 

As questões que norteiam este estudo são abrangentes e possuem como 

ponto de partida compreender como a dependência digital interfere nos processos 
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cognitivos relativos aos processos de comunicação verbal e não verbal e as 

possíveis modificações nas relações interpessoais. 

A personalidade tem papel importante dentro desse processo patológico que 

é um transtorno mental, caracterizado no âmbito dos Transtornos do Espectro 

Impulsivo-Compulsivo, apresentando alguns traços em comum, principalmente a 

inclinação natural para a compulsão e impulsividade. 

Mais do que encantar, as tecnologias digitais interferem nos processos de 

comunicação face a face e se verifica diferenças peculiares na comunicação 

interpessoal presencial, onde os interlocutores podem se observar diretamente no 

decorrer da comunicação, o que não ocorre na comunicação interpessoal mediada 

pelas tecnologias digitais. Os indivíduos, usando a interface das tecnologias digitais, 

diminuem a exposição a estímulos não verbais da comunicação, sendo filtrada a 

expressão emocional, eliminando aspectos importantes como a variação de: 

expressão facial, postura corporal, entonação vocal, dilatação e contração da pupila, 

sudação cutânea, batimento cardíaco, entre outros. A comunicação não verbal é 

importante para o estabelecimento e manutenção das relações interpessoais e do 

sucesso e manutenção destas. 

 

1.2 - Hipótese 

 

O projeto apresenta a hipótese de que o uso excessivo das tecnologias 

digitais pode comprometer estruturas neuropsíquicas, trazendo prejuízos à cognição 

social devido a menor capacidade de reconhecimento das expressões faciais. 

 

1.3 - Justificativa  

 

Atualmente, as novas tecnologias digitais produzem forte impacto sobre a 

vida, seja ela privada ou pública, como instrumento integrador dentro da conjectura 

social, provocando, assim, novas tendências e interferindo direta e indiretamente 

nos processos comportamentais patológicos ou não. O projeto possui como 

justificativa levantar se o uso excessivo das tecnologias digitais e das Redes Sociais 

digitais se evidencia como elemento eliciador de alterações neuropsíquicas, 

diminuindo a capacidade de identificação de emoções básicas, além de proporcionar 

material para diagnóstico. 
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1.4 – Objetivo geral 

 

O projeto possui como principal objetivo correlacionar os processos 

neuropsíquicos responsáveis pelo reconhecimento de emoções e o declínio da 

capacidade de reconhecimento facial das emoções básicas pelo uso excessivo de 

tecnologias digitais, interrelacionando normalidade e patologia dentro de um campo 

teórico interdisciplinar. 

 

1.4.1 – Objetivos específicos 

 

O projeto possui como desdobramentos do objetivo geral: 

1. Demonstrar como as tecnologias digitais influenciam os processos 

cognitivos relacionados ao reconhecimento de expressões faciais, 

propiciando novos arranjos comportamentais; 

2. Avaliar se as tecnologias digitais propiciam um desenvolvimento maior 

de dependência em sujeitos com déficits cognitivos nas interações 

sociais face a face. 

3. Apresentar uma proposta de diagnóstico que leve em consideração a 

perda da cognição social na comunicação não verbal. 
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2 – DEPENDÊNCIA E PROCESSOS COGNITIVOS DE RECONHECIMENTO DE 

EXPRESSÕES FACIAIS BÁSICAS 

 

As expressões faciais podem ser entendidas como um processo de 

comunicação para a manifestação de emoções que possibilita uma resposta 

adequada por parte dos pares e que ganhou maior importância na evolução das 

sociedades primatas, permitindo maior integração entre os membros do grupo e 

maior possibilidade de sobrevivência e reprodução. 

Turner (2003) aponta que o desenvolvimento de um padrão de 

reconhecimento facial se estende para a história da espécie no âmbito filogenético e 

seria moldada por um processo de seleção natural no decorrer de milhares de 

gerações. O autor afirma que 

A reestruturação do cérebro hominídeo de forma a que pudesse 
ganhar controle sobre as emoções, poder-se-ia transformar numa 
pré-adaptação para laços emocionais mais fortes, que por sua vez, 
permitiriam àqueles primeiros hominídeos na linha humana, 
construírem níveis mais elevados de solidariedade social. (p.49) 

 

Neste caso, de acordo com Turner (2003), o processo evolutivo de adaptação 

propiciaria uma gama maior de possibilidades de ação a uma zona ecológica aberta, 

entendemos como zona ecológica aberta por limites arbitrários e não geográficos 

nas relações interespécies, possibilitando, assim, maior interação e associações, 

nesta zona que os estímulos visuais e as reconfigurações do sistema límbico 

primitivo poderiam gerar uma resposta mais específica ligada ao medo, aversão, 

segurança entre outros. Ele ainda afirma que, no processo evolutivo dos sentidos, a 

visão e o tato são fatores de extrema importância para o processo de comunicação e 

que o desenvolvimento posterior de sons específicos e a própria linguagem falada 

apenas refinam as pistas visuais e que nosso cérebro está programado para 

subordinar os sons aos processos visuais.  

Neste âmbito, os processos de comunicação não verbal exercem influência 

direta e primordial no processo de adaptação e a cognição social tem papel sine qua 

non no desenvolvimento da espécie homo. 

De acordo com Neves (2012)  
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Cognição social se refere ao conjunto de processos cognitivos 
relacionados ao comportamento social extremamente diverso e 
flexível visto em primatas. Um aspecto da cognição social essencial 
para os relacionamentos interpessoais é a compreensão de como as 
pessoas estão se sentindo durante as interações sociais. Uma das 
maneiras de mensurar tais comportamentos são as tarefas que 
avaliam o reconhecimento de emoções faciais (p.16) 

 

Knapp e Hall (1999), em “Comunicação não verbal na interação Humana”, 

enfatizam que em diversos momentos atribuímos rótulos verbais a comportamentos 

não verbais, embora, em muitos casos, não haja necessidade de verbalização para 

expressarmos nossas emoções ou pensamentos. 

Nas pesquisas realizadas por Knapp e Hall (1999) evidenciou-se que diversos 

pesquisadores do cérebro desenvolveram estudos sobre os processos de cognição 

e linguagem e sobre como os hemisférios processam informações. Para os autores, 

os hemisférios agem de forma conjunta no processamento das informações, 

entretanto, o hemisfério esquerdo processa informações digitais, linguísticas, 

enquanto o hemisfério direito processa informações analógicas relativas à linguagem 

não-verbal, ou seja, informação Gestalt. Desta forma, o hemisfério direito realiza o 

processamento de informações viso-espaciais e, também, está presente na 

comunicação linguística responsável pela entonação, altura, ritmo e emoção. 

No senso comum, os aspectos e conceitos relativos à emoção são 

cristalizados e não realizam uma distinção objetiva entre experiência emocional e 

suas expressões. 

Damásio (2009), ao citar James (1884), descreve a importância dos aspectos 

neurológicos sobre os processos emocionais e inverte as premissas anteriores de 

que os processos emocionais são as fontes modificadoras dos estados fisiológicos. 

James (1884), ao colocar o corpo como fator que se entrepõe entre o estimulo 

eliciador e a experiência da emoção, reconfigura o paradigma em relação aos 

estados emocionais. 

Damásio (2009), em “E o cérebro criou o homem”, descreve: 
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A universalidade das expressões emocionais revela o grau em que o 
programa de ação emocional é automatizado e não aprendido. A 
cada execução, a emoção pode ser modulada, por exemplo, 
mudanças de intensidade ou duração dos movimentos componentes. 
A rotina básica do programa, porém, é estereotípica em todos os 
níveis do corpo em que ela é executada: movimentos externos, 
mudanças viscerais no coração, pulmões, intestino, pele e mudanças 
endócrinas. A execução da mesma emoção pode variar de uma 
ocasião para outra, mas não o suficiente para torná-la irreconhecível 
ao próprio indivíduo ou a terceiros. (p.158) 
 
 

Damásio (2009, p.159) ainda relata que “(...) o fato de que as emoções são 

programas de ação automatizados não aprendidos e previsivelmente estáveis traz 

sua origem na seleção natural e nas resultantes instruções genômicas.” 

O autor, entretanto, relata que há a universalidade das emoções básicas ou 

primárias e que há um amplo espectro para as manifestações de emoções 

secundárias aprendidas no seio de cada cultura e associadas aos processos 

emocionais primários.  

Darwin (1872) publicou o livro denominado “Expressão das emoções nos 

homens e nos animais”, relatando um estudo comparativo entre a manifestação de 

expressões emocionais primárias em diversas espécies, estabelecendo um padrão 

desenvolvido pelo processo de seleção. Nele, afirma que as manifestações faciais e 

vocais das emoções são fatores que refinam a capacidade comunicativa 

relacionadas a atração, união e comportamentos relacionados a integração e 

sobrevivência. 

Posteriormente a Darwin, diversos autores desenvolveram teorias 

preconizando os aspectos inatos relativos aos processos emocionais primários. 

Turner (2003), em seu livro a “Origens das emoções humanas”, descreve o 

crescente interesse de cientistas de diversas áreas pelo estudo das emoções de 

acordo com a tabela abaixo: 
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Tabela 01 – Comparações entre teóricos das emoções. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Baseado nas Origens das emoções humanas (2003). 

Os aspectos cognitivos desempenham papel crucial nos processos de 

regulação das emoções e, de acordo com Gruber e Bonnot (2014),  

A emoção pode ser definida como um processo dinâmico, ao longo 
do qual são produzidas mudanças coordenadas nos diferentes 
subsistemas do organismo em reposta a um acontecimento avaliado 
com altamente significativo e importante para o indivíduo. Estas 
mudanças coordenadas das respostas corporais (fisiológicas, 
motoras), mentais e comportamentais, que constituem os 
componentes da emoção, mobilizam todos os recursos do organismo 
e preparam-no para comportamentos adaptativos(...) (p.450) 

 

Volchan e colaboradores (2015) vêm desenvolvendo estudos acerca da 

motivação e emoção no Laboratório de Neurobiologia do Instituto de Biofísica Carlos 

Chagas Filho da UFRJ e ressaltam que 
 

Do ponto de vista biológico, a emoção pode ser definida como um 
conjunto de reações químicas e neurais subjacentes à organização 
de certas respostas comportamentais básicas e necessárias a 
sobrevivência dos animais. (Oliveira, Pereira e Volchan. 2015, p. 
254) 
 

Darwin 

(1872) 

PlutiChik 

(1980) 

Izard 

(1972) 

Ekman 

(1980) 

Freitas 

Magalhães 

(1999) 

Medo Medo Medo Medo Medo 

Surpresa Surpresa Surpresa Surpresa Surpresa 

Tristeza Tristeza Tristeza Tristeza Tristeza 

Aversão 

(Nojo) 

Repulsa 

(Aversão) 

(Nojo) 

Aversão Aversão 

(Nojo) 

(Repulsa) 

Aversão 

(Nojo) 

(Repulsa) 

Raiva Raiva Raiva 

(Cólera) 

Raiva 

 

Raiva 

 Antecipação 

(Expectativa) 

Interesse   

Alegria Alegria 

(Satisfação) 

Alegria 

(Satisfação) 

Alegria 

(Satisfação) 

Alegria 

(Satisfação) 

 Aceitação Contentamento   

Vergonha  Vergonha (Culpa)   
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Os autores ainda relatam uma classificação baseada nos aspectos 

neurobiossociopsíquicos e que os processos das emoções podem ser categorizados 

por: 

 Emoções primárias ou básicas, que são consideradas inatas e, por isso, 

são comuns a todos os indivíduos, possuem características filogenéticas 

e são primordialmente processadas pelo sistema límbico e o cíngulo; 

 Emoções secundárias, que se baseiam nos processos de aprendizagem 

e são influenciadas pelos fatores socioculturais e possuem 

características ontogenéticas, utilizam as funções executivas do sistema 

límbico, do cíngulo e do córtex pré-frontal; 

 Emoções de fundo, relacionadas a estados internos gerados a partir de 

processamentos físicos e mentais que se apresentam de forma 

contínua, levando a um estado de relaxamento ou tensão, possuem 

características ontogenéticas e utilizam as funções executivas do 

sistema límbico, do cíngulo e do córtex pré-frontal. 

De acordo com Turner (2003), as emoções possuem um substrato biológico 

desenvolvido por um processo evolutivo baseado na seleção de características que 

permitiram um progresso em relação ao estabelecimento de laços afetivos, 

permitindo, assim, maior sociabilidade, além de ampliar a capacidade de 

comunicação faca a face. 

Freitas-Magalhães (2011) descreve que as emoções manifestam-se através 

dos processos quinésicos e cinéticos dentro de um repertório da comunicação não 

verbal, sendo expressos por um conjunto de expressões faciais pré-determinadas 

dentro de um repertório oriundo dos processos de seleção natural. Para o autor, a 

capacidade de detectar variações faciais em relação às expressões emocionais 

primárias permite maior assertividade no processo de comunicação. 
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Neves (2012), em seu estudo intitulado “Investigação dos sistemas neurais 

relacionados ao reconhecimento de emoções faciais em pacientes com transtorno 

bipolar: um estudo de morfometria baseada no voxel”, afirma que a percepção visual 

da face humana tem importância adaptativa nas relações sociais e permite acesso a 

uma diversidade de informações inerentes ao processo de comunicação. A autora 

ainda afirma que há uma ampla rede neural envolvida no processamento emocional 

da comunicação não-verbal, como o córtex pré-frontal, cíngulo, amígdala e tálamo, 

entro outros, ou seja, o sistema límbico, como podemos inferir na figura abaixo: 

 

Figura 01 - Modelo simplificado das redes neurais envolvidas no processamento 
emocional: Fonte - R. Palermo, G. Rhodes / Neuropsychologia 45 (2007) 75–92 

 

Damásio (2012) descreve que as emoções primárias de caráter inato 

dependem do circuito do sistema límbico e, em particular, estabelece um papel 

central por parte da amígdala e do cíngulo. Relata, ainda, que diversos estudos 

baseados em observações clínicas, mostram que a ressecção cirúrgica da amígdala 

criva sintomas relativos a indiferença afetiva; já a ressecção do cíngulo ocasiona a 

redução dos movimentos faciais involuntários. Entretanto, deve-se ampliar estes 

circuitos em se tratando das emoções secundárias apreendidas em contato com o 

meio, em que a rede neuronal se estende nos córtices pré-frontal e 

somatossensorial. 
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Para explicitar melhor o papel das emoções nos processos de tomadas de 

decisões, Damásio (2009) desenvolveu o conceito de marcador somático (MS), que 

pode ser entendido como uma antecipação emocional de um evento desenvolvido 

ontogeticamente a partir de experiências passadas. Este processo simula uma 

emoção futura, mobilizando reações corporais, tais como alterações da frequência 

cardíaca, sudorese, contração da musculatura facial entre outros. Entretanto, o fator 

preponderante neste aspecto é a ativação das áreas cerebrais responsáveis pelas 

reações somáticas. 

Neste caso, o marcador somático refere-se a uma mudança fisiológica 

positiva ou negativa que influencia as tomadas de decisões, resultando, assim, em 

uma reação emocional subjetiva que tem como propósito auxiliar o processo de 

raciocínio, produzindo alterações musculares, neuroendócrinas e neurofisiológicas.  

O marcador somático é da ordem das emoções secundárias e, por isso, sofre 

ações dos processos oriundos do córtex pré-frontal. Porém, utiliza-se da maquinaria 

das emoções primárias (medo, raiva, alegria, surpresa, tristeza e aversão) e está 

estreitamente ligado ao sistema límbico e o cíngulo. 

Entretanto, algumas psicopatologias podem interferir no processo de 

avaliação das emoções dificultando assim os processos de adaptação nas 

interações sociais. As pesquisas realizadas por Damásio vão ao encontro das 

pesquisas de Bausseron, Luminet e Groote (2014) que relatam que ‘Um grande 

número de estudos demonstrou a existência de uma relação entre a alexitimia e 

diferentes perturbações psicológicas”. (p.319). Para os autores citados, pode-se 

dizer que: “A alexitimia é um traço de personalidade que se caracteriza por uma 

dificuldade de identificação das emoções e de as comunicar aos outros.” (p.313) 

Bausseron, Luminet e Groote (2014) ainda relatam que 

No que se refere às perturbações psiquiátricas, os estudos 
demostraram que a alexitimia estava associada às perturbações de 
ansiedade e, em particular, ao stress pós-traumático, aos ataques e 
pânico e as perturbações obsessivo-compulsivo. As investigações 
demonstram igualmente uma relação entre alexitimia e as 
perturbações de dependência (aditivas) como o abuso de álcool ou 
de outras substâncias psicoativas. A semelhança da depressão e de 
outros transtornos psicológicos associados à alexitimia, as 
perturbações aditivas resultam de uma incapacidade de enfrentar os 
estados emocionais sentidos e vividos como pouco diferenciados 
através de respostas adaptativas. Representam, então, uma tentativa 
de alívio temporário face a situações de angustia emocional. (p.320)  
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Freitas-Magalhães (2011, p. 214) estudou o reconhecimento das emoções em 

dependentes de álcool e cocaína em Portugal. Foram estudados 65 indivíduos 

diagnosticados com perturbações pela utilização do álcool de acordo com o DSM IV, 

sendo 20 do gênero feminino e 45 do gênero masculino. O estudo realizado com 

indivíduos diagnosticados com perturbações induzidas por cocaína, segundo o DSM 

IV, abrangeu 70 portugueses que participaram do processo, sendo 25 mulheres e 45 

homens. Os resultados apresentados pelo Laboratório de Expressão Facial da 

Emoção da Universidade Fernando Pessoa apontam que os dependentes químicos 

apresentam um déficit cognitivo em relação a identificação e caracterização das 

emoções básicas, com exceção, para ambos os grupos, das emoções tristeza e 

raiva. 

Bausseron, Luminet e Groote (2014) descrevem que 

Em particular, as dificuldades ao nível do reconhecimento das 
emoções nas expressões faciais dos outros e as dificuldades em 
recorrerem à representação simbólica das emoções através da 
utilização de linguagem afetiva foram aopontadas como fatores que 
criam obstáculos às interações sociais e a partilha social das 
emoções(...) (p.317) 

 

Os estudos descritos por Freitas-Magalhães (2011) apontam a singularidade 

de que os dependentes químicos possuem alterações na química e na estrutura 

cerebral envolvidas na busca de prazer que servem de reforço aos comportamentos 

de dependência. Toda química endógena, produzida pelo próprio organismo, ou 

exógena, proveniente de ingestão, que levam ao abuso e à dependência, envolvem 

uma série de reações do sistema nervoso que ativam vias neurológicas de áreas 

específicas do cérebro, relacionadas com a motivação e recompensa, 

nomeadamente o sistema mesolímbico de recompensa.  

De acordo com Di Chiara (2000), o comportamento aditivo produz um forte 

efeito sobre o sistema dopaminérgico e, por consequência, sobre o sistema 

mesolímbico e o núcleo accumbens, responsáveis, principalmente, pelas funções 

executivas relacionadas a motivação e emoção e ao sistema de recompensa.  

Young (2011) aponta que as dependências relacionadas a internet, jogos de 

azar, comida, sexo entre outras estão relacionadas diretamente aos processos 

dopaminérgicos da via mesolímbica e do centro de recompensa do cérebro. Neste 

âmbito, a estimulação excessiva, ou seja, o uso abusivo de tecnologias digitais 

produz uma dessensibilização dos receptores de dopamina, gerando, assim, uma 
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maior exposição para obtenção de prazer, o que provocaria um reforço do 

comportamento e a sustentação da dependência. 

A utilização destes processos relacionados ao mecanismo de recompensa e 

prazer, a via mesolímbica, nos dependentes químicos e comportamentais, traz 

consequência ao aparato cognitivo, gerando dificuldades em estabelecer o 

reconhecimento de padrões das expressões faciais básicas, diminuindo 

gradativamente a interação face a face e aumentando a comunicação por meio de 

tecnologias digitais, ocasionando um reforço do comportamento aditivo. 

 

2.1 – Linguagem e processos cognitivos na formação de dependência de 

tecnologias digitais 

 

Vygotsky (2001, p.269) observa que a imaginação e a fantasia possuem uma 

ligação estreita com a emoção e que tanto o pensamento lógico quanto o artístico 

sofrem influência direta, dando, assim, finalidade e direção.  

Realizar uma leitura requer que o aparato psíquico desvie sua atenção dos 

estímulos externos para o fluxo da leitura interna, dando vazão às ideias, emoções e 

abstrações. 

Os aspectos emocionais têm ampla influência sobre os processos linguísticos 

e de comunicação. 

A internet e as redes sociais digitais utilizam-se de mecanismos que 

estimulam nosso aparato sensorial e cognitivo e, também, o sistema límbico, parte 

mais primitiva do cérebro, onde se originam sentimentos primários e instintivos 

responsáveis pela autopreservação, como lutar ou fugir. Já a amígdala, reage 

processando reações advindas dos aparatos sensoriais e provocando reações 

originalmente emocionais. Contudo, há um lapso de tempo relativo à conexão neural 

com a parte racional do cérebro denominada córtex pré-frontal, que é responsável 

por analisar as informações oriundas do meio de forma mais criteriosa e analítica, 

diminuindo, assim, as reações impulsivas. 

A Internet, as redes sociais digitais e os Jogos online utilizam artifícios que 

dificultam o processamento de informações do córtex, pois a dinâmica e a rapidez 

dos estímulos recebidos pelo aparato sensorial, além da multifragmentação causada 

pelas várias janelas abertas ao mesmo tempo, dificultam o processamento das 
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informações e a entrada e saída destas, pois os sinais dispostos no meio eletrônico 

propiciam uma superexposição, provocando um maior desgaste cognitivo e 

alterando o nível de atenção.. 

Para Paim (2010 p.133), a atenção é um "processo psicológico mediante o 

qual concentramos nossa atividade psíquica sobre determinado objeto, a fim de 

fixar, definir e selecionar as percepções, as representações, os conceitos e elaborar 

o pensamento" 

Nos processos cognitivos, há fatores responsáveis pela aquisição de 

informações dentro de um sistema aberto baseado na entrada e saída de 

informações oriundas tanto do meio externo quanto interno, considerando a entrada 

da informação, a elaboração, o processamento e a saída, conforme figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

                             Elaboração e Processamento 

Figura 2: Fonte Paim (2010)-  Processos de elaboração de informações 

 

Existem sujeitos com questões patológicas em alguma destas instâncias, seja 

no aparato sensorial, impedindo que a informação seja previamente transmitida ao 

cérebro, seja na área de processamento e elaboração da linguagem e pensamento, 

ou na saída da informação.  

Nosso cérebro tem por necessidade fechar um processamento e dar 

significância às informações, mesmo que inadequadas, sejam elas imagens, textos 

ou falas. Este processo diminui o esforço cognitivo e a angústia produzida. Como as 

informações são fragmentadas, o processamento de fechamento (oriundo do 

conceito da Gestalt) propicia um preenchimento destes estímulos parciais, 

prejudicando a elaboração e o processamento das informações, o que gera uma 

saída inadequada dessas informações. 

A Gestalt, segundo Diniz (1999), é considerada uma das principais 

referências sobre o tratado de cognição e percepção e afirma que o todo não 

corresponde à soma das partes e, sim, a uma configuração e construção psíquica 

Entrada de 
Estímulos externos 

e internos 

Saída de 

informações 
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formada a partir das experiências e do aparato cognitivo. Portanto, é o cérebro que 

decodifica e, nesse sentido, pode modificar a percepção, que é a interpretação dos 

estímulos oriundos do aparato sensorial humano e dos modelos mentais surgidos a 

partir dos paradigmas formados pelas experiências sociais, culturais e subjetivas de 

cada sujeito. É, portanto, o modelo pelo qual interpretamos que nos faz agir no 

mundo.  

Para Filho (2000), a Gestalt possui algumas leis gerais, como: 

 Lei da Pregnância: o cérebro organiza as percepções de forma a capturar as 

sensações da forma mais simples, simétrica e ordenada possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Fonte Filho (2000) - Pregnância Gestalt  

 
 

 Princípio da Similaridade: os itens semelhantes tendem a formar grupos na 
percepção,  por  proximidade, grupos perceptuais que são favorecidos de 
acordo com a proximidade das partes;  

 

 

 

 

 
Figura 4: Fonte Google Imagens (2016) - Similaridade Gestalt  
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   Princípio do Fechamento: áreas fechadas formam mais rapidamente figuras 
na percepção;  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Fonte Google Imagens (2016) – Fechamento Gestalt 

 Princípio da Continuidade: onde fenômenos perceptuais tendem a ser 
percebidos como contínuos.  

Como por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fonte Google Imagens (2016) - Continuidade Gestalt  
 

Esses processos perceptuais proporcionam ao usuário da Internet e Redes 

Sociais Digitais a não perceber a fragmentação das informações originadas na 

interação entre o usuário e os processos digitais tecnológicos, pois a mente por 

excelência tende a processar e ordenar dando sentido ao mundo caótico em que 

vivemos. Nesse sentido, o papel das emoções tem uma importância significativa 

para o processamento dos estímulos e formação das percepções.  

Nos estudos neurofisiológicos, as bases anatômicas do comportamento 

emocional, segundo Brandão (2012), estão localizadas no sistema límbico. 

Para Brandão (2012), o sistema límbico pode ser definido anatomicamente 

como um anel cortical que contorna as formações inter-hemisféricas. Tem como 

característica principal a regulação dos processos emocionais, do sistema nervoso 

De aorcdo com uma peqsiusa de uma uinrvesriddae ignlsea, não 

ipomtra em qaul odrem as lteras de uma plravaa etãso, a úncia csioa 

iprotmatne é que a piremria e útmlia lteras etejasm no lgaur crteo. O 

rseto pdoe ser uma bçguana ttaol, que vcoê anida pdoe ler sem 

pobrlmea. Itso é poqrue nós não lmeos cdaa ltera isladoa, mas a 

plravaa cmoo um tdoo 
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autônomo, sistema motor somático e da aprendizagem relacionada ao hipocampo. 

Também age sobre o sistema nervoso central, as áreas corticais, estruturas 

subcorticais, hipotálamo e amígdala. 

Goleman (2001, p. 29), ao citar Joseph LeDoux, neurocientista do Centro de 

Ciência Neural da Universidade de Nova Iorque, encontrou bases fundamentais para 

descrever a importância da amígdala no cérebro emocional. 

O estímulo oriundo do sistema sensorial possibilita que a amígdala reaja 

antes do córtex pré-frontal e que a arquitetura anatômica do encéfalo forneça a ela 

uma posição privilegiada no sistema emocional. Os estímulos sensoriais, 

principalmente do olho e do ouvido, seguem por um único caminho sináptico e, 

assim, atingem o tálamo e, por conseguinte, a própria amígdala. Nesse processo, 

um segundo estímulo é enviando do tálamo ao neocórtex ou córtex pré-frontal, a 

parte racional do cérebro. Isso permite que os sujeitos respondam emocionalmente 

e por impulsos instintuais, desenvolvidos durante a evolução da espécie homo, 

antes do neocórtex ser informado.  

Assim, a amígdala proporciona uma resposta antecipada e pode correr o risco 

de não ser a resposta correta, pois as mudanças estruturais sociais, em muitos 

casos, não são mais as mesmas de quando nossos ancestrais a utilizavam para 

prevenir os perigos que a natureza oferecia.  

A grande diferença no complexo sistema de tomada de decisões é que a 

amígdala é programada para uma reação ansiosa e impulsiva, enquanto o neocórtex 

possibilita uma resposta mais adequada ao contexto por ser reflexiva. Entretanto, a 

resposta do córtex pré-frontal, sendo criteriosa e analítica, é mais lenta para 

proporcionar uma resposta em tempo cerebral se comparada à resposta emocional 

direcionada pela amígdala. 

De acordo com Goleman (2001, p.30), “(...) a memória emocional pode ser 

um repositório de impressões emocionais e lembranças que jamais conhecemos em 

plena consciência.”  

Segundo Goleman (2001), 
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A chave do amortecedor cerebral das ondas repentinas da amígdala 
parece localizar-se na outra ponta de um circuito principal do 
neocórtex, nos lobos pré-frontais, logo atrás da testa. O córtex pré-
frontal parece agir quando alguém está assustado ou zangado, mas 
sufoca ou controla o sentimento para tratar com mais eficácia da 
situação imediata. Essa região neocortical do cérebro traz uma 
resposta mais analítica ou adequada aos nossos impulsos 
emocionais, modulando a amígdala e outras áreas límbicas (p.38) 
 

De acordo com Goleman (2001), existe uma contradição em relação aos 

circuitos neurais que ligam o sistema límbico aos lobos pré-frontais, gerando, assim, 

respostas que trazem impacto relevante à vida do sujeito, produzindo ansiedade, ira 

e outras reações emocionais mais primitivas, podendo produzir uma estática neural, 

inibindo a capacidade do lobo pré-frontal de manter a memória funcional. Essa 

perturbação emocional cria deficiências nas aptidões intelectuais e podem modificar 

a capacidade de aprendizagem. 

(...) um grupo de respostas periféricas, autonômicas endócrinas e 
esqueletomotoras. Essas respostas envolvem estruturas 
subcorticais: o corpo amigdalóide, o hipotálamo e o tronco encefálico. 
O componente periférico das emoções prepara nosso corpo para a 
ação e comunicam as outras pessoas nossos estados emocionais 
diante a uma proposta motivacional de um determinado movimento. 
Nos humanos, a comunicação social das emoções é mediada, 
inicialmente, pelo sistema esqueleto motor, em especial pelos 
músculos que controlam as expressões faciais e posturais, elas nos 
tornam capazes de planejar e antecipar o futuro, avaliar causa e 
efeito elaborar respostas lógicas a estímulos sensoriais, planejar 
metas e analisar o sentido das coisas. (MACHADO, 2004, p.76)  

 

As emoções regulam o comportamento humano e têm papel fundamental nas 

ações e manifestações corpóreas. 

Nesse processo dinâmico e complexo no qual as emoções e todo o aparato 

cognitivo interferem diretamente no sistema de comunicação humana, a 

aprendizagem interfere diretamente na estruturação do cérebro, permitindo que 

novas conexões neurais sejam ligadas, dando maior plasticidade, ou o que se 

denomina neuroplasticidade.  

Carr (2011), ao citar o Dr. Greenberg, relata que 

Há muitas razões para ser gratos pelo fato de nosso hardware 
mental ser capaz de se adaptar tão profundamente à experiência; 
mesmo os cérebros mais velhos podem aprender truques novos. A 
adaptabilidade do cérebro não trouxe apenas novos tratamentos e 
novas esperanças para aqueles com lesões ou doenças cerebrais. 
Ela fornece a todos nós uma flexibilidade mental, uma elasticidade 
intelectual que nos permite adaptarmo-nos a novas situações, 
aprender novas habilidades e expandir nossos horizontes de um 
modo geral. (p.56) 
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O mesmo autor afirma que nossos circuitos neurais se fortalecem com o 

processo de repetição, que acarreta um paradoxo relativo a neuroplasticidade, pois 

cria mecanismos rígidos de comportamento. 

Para Carr (2011), 

(...)as alterações plásticas podem não necessariamente representar 

um ganho comportamental para um dado sujeito. Além de ser um 

mecanismo para o desenvolvimento e o aprendizado, a plasticidade 

pode ser uma causa de patologia. (p.57) 

Para Brandão (2012) as bases funcionais do comportamento, é difícil 

determinar o conceito de aprendizagem pelos processos complexos que envolvem o 

termo. Nesse caso, tem-se optado por usar o termo plasticidade cerebral. 
 

Plasticidade cerebral refere-se a alterações funcionais e estruturais 
nas sinapses como resultado de processos adaptativos do 
organismo. Estas modificações promovem alterações na eficiência 
sináptica e podem aumentar ou diminuir a transmissão de impulsos 
com consequente modulação do comportamento. (p.109) 
 

A leitura linear que o livro trazia sucumbiu perante a leitura desconexa da 

internet, com seus inúmeros estímulos. O leitor pode fazer várias atividades e abrir 

várias janelas ao mesmo tempo, tornando a leitura fragmentada. Os olhos não 

seguem mais um fluxo continuo e o cérebro muito menos, pois realizam uma 

varredura na tela, visualizando o todo, com seus múltiplos aplicativos, links e 

propagandas. A escrita também se altera com as simplificações ortográficas e 

gramaticais exigidas pela velocidade da comunicação em rede e as muitas 

ferramentas que a incrementam, como “emoticons”, “ding tones” e a vasta gama de 

alternativas entre imagens e sons que são disponibilizados para os internautas. Essa 

multifacetada característica da comunicação on-line produz novos arranjos 

neuronais tanto na área da leitura e escrita quanto da fala. Os processos que 

mudaram anatomicamente os centros responsáveis pela linguagem humana no 

decorrer da história da espécie agora sofrem um novo reordenamento, modificando 

a funcionalidade e as exigências, criando configurações sinápticas e alterando 

morfologicamente suas estruturas, seja de forma a incrementar novos processos 

mentais e comportamentais ou que venham a desenvolver novas habilidades 

essenciais a aprendizagem, como, também, desconectar circuitos neurais que 

mantinham habilidades e competências anteriormente fundamentais para o 

raciocínio lógico. 
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3 – USO PATOLÓGICO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

A dependência pelo uso excessivo da Internet caracteriza-se como uma 

inabilidade que o sujeito possui para reprimir e controlar impulsos, provocando 

desconforto e sentimento de culpa. 

Tais comportamentos compulsivos podem gerar, inicialmente, um alívio de 

tensão perante a ansiedade, a depressão, a falta de habilidade social em 

comunicação face a face. Porém, trazem efeitos significativos sobre o estado 

psicológico e fisiológico, como alterações do ciclo vigília/sono, problemas 

relacionados às relações interpessoais, profissionais, sexuais entre outras. 

Os dependentes em internet e redes sociais digitais usam-na como 

ferramenta para possibilitar e facilitar a comunicação, gerando sentimento de prazer 

e satisfação, o que pode acarretar um fator eliciador para a dependência. Estudos 

desenvolvidos por Young (2011) demonstram que algumas variáveis relacionadas à 

baixa autoestima, insegurança, timidez, falta de pró-atividade são fatores que 

corroboram com uso excessivo. 

Nesta caracterização de uso, é importante distinguir o que é normal ou 

patológico. De acordo com Canguilhem (2009), em O Normal e o patológico, existe 

uma relação quantitativa entre os fenômenos psicológicos e/ou fisiológicos, porém 

sem nos prendermos às questões relativas a excesso ou falta. 

Canguilhem (2009) também afirma que todo processo patológico possui, 

sobretudo, vertentes qualitativas e que o estudo investigativo não deve se restringir 

a uma mensuração, mas abranger as suas relações. 

 

Analisar com precisão as propriedades dos corpos vivos; mostrar 
que todo fenômeno (...) patológico deriva de seu aumento, de sua 
diminuição e de sua alteração; que todo fenômeno terapêutico tem 
como princípio sua volta ao tipo natural do qual se tinham afastado; 
determinar com precisão os casos em que cada um desses fatores 
está em jogo. (p.22) 
 

Canguilhem (2009) distingue uma diferença entre o normal e o fisiológico e o 

anormal ou patológico, que estaria no âmbito quantitativo, e dá significativa 

importância aos fenômenos mentais e aos fenômenos orgânicos.  

O CID 10 e o DSM V indicam que determinadas personalidades têm maior 

propensão ao desenvolvimento de dependência e pode-se caracterizar como fator 

de predisposição para a aquisição de outras desordens psíquicas coligadas. O grupo 
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Delete (2014) (desintoxicação de tecnologias) do Instituto de Psiquiatria da UFRJ 

aponta que os dependentes de tecnologias digitais estão associados ao uso 

excessivo ou inadequado, trazendo prejuízos socioeconômicos aos indivíduos. 

Apontam, ainda, que os portadores de dependência de tecnologias a qual 

denominam de “nomofobia”, que em uma livre tradução significaria medo de ficar 

sem celular ou off-line, estão diretamente associados a um perfil ansioso. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), 

desenvolvido pela American Psychiatric Association, propõe que o uso patológico de 

tecnologias digitais está dentro de um espectro mais abrangente, onde se deve levar 

em consideração outros fatores psíquicos e de identidades. 

Para Young (2011, p 320), a dependência da tecnologia traz novos 

paradigmas sociais e comportamentais pois, ao mesmo tempo em que disponibiliza 

uma gama de ferramentas e informações e rompe fronteiras geográficas, carrega 

consigo o desconforto do uso excessivo, trazendo problemas na vida real, ao 

encontro face a face, aos trabalhos em equipe e ao convívio social de uma forma 

geral. Para a autora Young (2011),  
 

Como vivemos em um mundo em que dependemos cada vez mais 
da tecnologia é difícil determinar a diferença entre necessidade e 
dependência. Há momentos em que é necessário usar a tecnologia 
de forma significativa e produtiva. Além disso, vivemos em uma fase 
da história em que o conhecimento já não é passivamente absorvido 
pelo indivíduo; isto é, hoje em dia podemos agir e interagir com a 
informação, de modo a estabelecê-la como uma nova expressão da 
nossa realidade pessoal e social. Isso nos transforma em 
testemunhas de uma das maiores mudanças na história da ciência: a 
possibilidade de interagir em tempo real com pessoas e informações. 
Embora sejam muitas as descrições do impacto da internet na vida 
moderna, um dos maiores impactos que podem ser citados é a 
progressiva mudança dos mores (do latim, costumes) que regulam e 
governam o comportamento humano (p.317) 

 

Para estabelecer e averiguar o grau de dependência de usuários patológicos, 

Azevedo (2013) realizou uma pesquisa com universitários na cidade de Macaé, 

estado do Rio de Janeiro, utilizando o teste de dependência de Internet (Internt 

Addction Test) desenvolvido por Young (2011). 

Os dados foram obtidos através de cálculos amostrais em uma população de 

7.500 universitários, sendo aplicados 94 questionários. Os gráficos abaixo 

representam parte da análise desenvolvida na pesquisa. 
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O gráfico 01 é referente ao nível de dependência extraído dos 94 

questionários aplicados, dos quais 49 avaliados estão dentro do que a literatura 

científica aponta como normal, e os outros 45 avaliados estão dentro do intervalo de 

dependência leve a grave. São 24 avaliados considerados leves, 12 moderados e 10 

graves. Os manuais de transtornos mentais classificam a patologia dentro de uma 

curva de normalidade baseada em graus de sintomatologia, levando em 

consideração os aspectos qualitativos e quantitativos que envolvem o 

comprometimento psicológico, físico e social. 

Gráfico 01 - Nível de Dependência 

 

Fonte: Dados da pesquisa de dissertação – Nível de Dependência Psíquica de Tecnologias Digitais. 
Azevedo, Jefferson Cabral - A coisificação do “EU” e a personificação da “COISA” na Sociedade em 
Rede: Do normal ao patológico – Dependência psíquica e estruturações de identidades. 
 

O gráfico 02 refere-se ao número absoluto da amostra e o número de 

indivíduos com algum nível de dependência, faz referência ao percentual de cada 

nível dentro do intervalo de leve a grave. Os estudos mencionados na pesquisa 

apontam que, entre os universitários da cidade de Macaé, de 13% a 18% 

apresentam sintomas de dependência, e de 6% a 15% nas demais populações. 

Entretanto, no Brasil, não há estudos conclusivos referentes ao uso patológico de 

tecnologia e internet. Os valores de 13,08% entre os universitários estão dentro do 

esperado. Este número representa 981 dependentes em um universo de 7500 

universitários. 

O resultado encontrado, levando em consideração o desvio padrão de 2,5% 

para cima e para baixo, está dentro do intervalo no cruzamento de populações e 

culturas. 
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Gráfico 02 – Número totais na amostra 

 

Fonte – Dados da pesquisa de dissertação – Nível de Dependência Psíquica de Tecnologias Digitais.  
Azevedo, Jefferson Cabral - A coisificação do “EU” e a personificação da “COISA” na Sociedade em 
Rede: Do normal ao patológico – Dependência psíquica e estruturações de identidades. 

 

Para a Young (2011), existe um uso compensatório para alguns sujeitos no 

mundo virtual em estabelecer novas identidades, mesmo que sejam distais daquelas 

vivenciadas no mundo real, não virtual, transformando hábitos e proporcionando 

formações de identificações que tragam reconhecimento ou prazer, mesmo 

momentâneo, durante sua vida virtual. 

Outro fator importante é a relação de contágio, pela qual o comportamento 

individual é diretamente influenciado, como no “efeito manada”: o discernimento e a 

vontade própria desaparecem por completo, passando, assim, a assumir uma 

identidade grupal. 

Mais do que encantar, as tecnologias digitais interferem nos processos de 

comunicação face a face. Verifica-se diferenças peculiares na comunicação 

interpessoal presencial, onde os interlocutores podem se observar diretamente no 

decorrer da comunicação, o que não ocorre na comunicação interpessoal mediada 

pelas tecnologias digitais. 

Através das características estruturais do psiquismo de cada sujeito pode-se 

desenvolver um comportamento aditivo ou compulsivo. De acordo com o CID 10, ou 

Classificação dos transtornos mentais e de comportamento, na categoria F.63.8 – 

Outros transtornos de hábitos e impulsos. 
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Essa categoria deve ser usada para outros tipos de comportamento 
mal adaptativo persistentemente repetido que não sejam secundários 
a uma síndrome psiquiátrica reconhecida e nos quais parece que há 
falhas repetidas em resistir a impulsos para executar o 
comportamento. Há um período prodrômico de tensão com um 
sentimento de alívio no momento do ato. (CID-10, p.210) 

 

A personalidade tem papel importante dentro desse processo patológico que 

é um transtorno mental, caracterizado no âmbito dos Transtornos do Espectro 

Impulsivo-Compulsivo, apresentando alguns traços em comum, principalmente a 

inclinação natural para a compulsão e impulsividade. 

A partir do final do século XX e início do século XXI, alguns autores 

classificam a compulsão pelo uso excessivo da internet ou tecnologia como 

Transtorno de Adição a Internet. 

Para Young (2011), 

(...)a adicção à Internet é uma dificuldade no controle de seu uso, 
que corresponde ao que já conhecemos como dificuldade no controle 
dos impulsos, e que se manifesta como um conjunto de sintomas 
cognitivos e de conduta. Tais sintomas são consequentes ao uso 
excessivo da Internet, o que pode acabar gerando uma distorção de 

seus objetivos pessoais, familiares ou profissionais. (p.36)  
 

Segundo a mesma autora, o primeiro livro a discorrer a respeito de internet na 

psicologia foi escrito por Wallace, em 1999, descrevendo como a internet altera a 

forma de pensar, sentir e se comportar dos sujeitos no mundo virtual. 

Suller, em 2004 (apud Young 2011), “cunhou o termo efeito de desinibição 

online para descrever o fenômeno de que as pessoas se comunicam e se 

comportam de maneira diferente quando estão conectadas.” 

Para Ballone (2005), existem certos critérios que modificam os hábitos dos 

sujeitos portadores de Transtorno de Adição a Internet, tais como: 

1. Mudanças drásticas nos hábitos de vida a fim de ter mais 
tempo para conectar-se - Essas mudanças de hábitos podem 
ser discretas, como mudanças nos horários das refeições, até 
mudanças em escalas de trabalho ou diminuição da jornada para 
poder ficar mais tempo na Internet, mudanças no ritmo e 
qualidade do sono e prejuízo ocupacional inclui-se aqui.  
2. Diminuição generalizada da atividade física - A atitude de 
ficar na frente do computador inibe e prejudica substancialmente 
a atividade física, contribuindo fortemente para aumentar o 
sedentarismo que já existe na vida cotidiana; 
3. Descaso com a saúde própria em consequência da 
atividade na Internet - Isso ocorre, por exemplo, nas pessoas 
fumantes e que aumentam muito o consumo do fumo quando 
conectadas. Também naquelas que contrariam orientações 
médicas (sobre fazer exercícios, alimentação balanceada, 
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correção de postura, etc) devido à permanência excessiva diante 
do computador;  
4. Afastamento de atividades importantes a fim de dispor de 
mais tempo para permanecer conectado - Inclui-se aqui até o 
prejuízo das atividades lúdicas, de lazer e sociais, 
sistematicamente substituídas pela utilização da Internet. 
Portanto, pode-se atribuir a esse item a diminuição da 
sociabilidade;  
5. Privação ou importantes mudanças do sono a fim de 
dispor de mais tempo para permanecer conectado - As 
principais vítimas dessas alterações do sono são os 
adolescentes, permanecendo até altas horas na Internet com 
expressivo prejuízo do despertar e do repouso indispensável para 
o dia seguinte. Entretanto, o prejuízo é maior ainda em adultos, 
os quais devem levantar muito cedo para enfrentar a jornada de 
trabalho.  
6. Negligência a respeito da atenção à família e amigos - No 
âmbito familiar e social mais próximo esse é o prejuízo maior. A 
maioria das famílias de pessoas adictas à Internet queixa-se, 
invariavelmente, do aspecto alienante da pessoa patologicamente 
atrelada à Internet. São pessoas que se afastam 
progressivamente do convívio doméstico, ainda que, 
habitualmente, disponham de poucas horas para essa 
convivência. Em alguns casos, entretanto, o ambiente familiar 
problemático, hostil ou, como se diz em psiquiatria, de "alta 
emoção expressa" pode ser muito aliviado com a "fuga" para a 
Internet. (p.15) 
 

Para Young (2011, p 320), a dependência da tecnologia traz novos 

paradigmas sociais e comportamentais pois, ao mesmo tempo em que disponibiliza 

uma gama de ferramentas e informações e rompe fronteiras geográficas, carrega 

consigo o desconforto do uso excessivo, trazendo problemas na vida real, ao 

encontro face a face, aos trabalhos em equipe e ao convívio social de uma forma 

geral. Para a autora  

Como vivemos em um mundo em que dependemos cada vez mais 
da tecnologia é difícil determinar a diferença entre necessidade e 
dependência. Há momentos em que é necessário usar a tecnologia 
de forma significativa e produtiva. Além disso, vivemos em uma fase 
da história em que o conhecimento já não é passivamente absorvido 
pelo indivíduo; isto é, hoje em dia podemos agir e interagir com a 
informação, de modo a estabelecê-la como uma nova expressão da 
nossa realidade pessoal e social. Isso nos transforma em 
testemunhas de uma das maiores mudanças na história da ciência: a 
possibilidade de interagir em tempo real com pessoas e informações. 
Embora sejam muitas as descrições do impacto da internet na vida 
moderna, um dos maiores impactos que podem ser citados é a 
progressiva mudança dos mores (do latim, costumes) que regulam e 
governam o comportamento humano (YOUNG 2011, p.317) 
 



41 

 

 

Esses comportamentos humanos relativos ao uso abusivo da tecnologia e 

diretamente da internet e das redes sociais digitais afetam diretamente a vida, 

conforme pesquisas realizadas na Alemanha, em 2009, pelos Doutores (Rehbein, 

Kleimann e Mössle apud Young 2011), segundo os quais existe uma relação direta 

entre o desempenho escolar e a dependência de internet e que as notas destes  são 

menores, possuindo mais absenteísmo e maior ansiedade em relação ao colégio. 

Alguns autores citados por Young (2011) utilizam o termo dependência online 

referindo-se à necessidade de estar conectado o tempo todo, determinando um 

espectro de comportamentos excessivos e de controle de impulso no qual o sujeito 

procura escapar do seu próprio “Self” ou “Eu”.. 

Esse processo do espectro compulsivo produz um amortecimento no aparato 

cognitivo, realizando no sujeito uma desconstrução cognitiva que, segundo Young 

(2011, p. 276), é um processo “definido como um estado mental caracterizado pela 

perspectiva temporal orientada para o presente, negação do futuro, ausência de 

objetivos distais e pensamento concreto”. 

Essa tentativa de escapar do próprio Eu conduziria a uma Dependência de 

Internet descrita no modelo abaixo desenvolvido por Kwon, Chung e Lee em 2009 

(apud Young 2011, p.276) 

 

 

 

 

Figura 7: Fonte Young (2011) -  Modelo de dependência de internet do escape do self. 

O escape do Eu ou do Self proporcionaria uma nova reestruturação, seja no 

âmbito funcional ou topológico, no que diz respeito às relações das instâncias 

psíquicas que, nesse processo, permite estabelecer novos critérios de identificação 

e formação de identidades. 

Kusnetzof (2005), em seu livro intitulado Introdução a Psicopatologia 

Psicanalítica, relata que existem determinadas formações de identidades 

patogênicas surgidas a partir das construções psíquicas, tais como: 
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1. Identificação Total: Equiparação do Ego a outro Ego alheio; 
2. Identificação Parcial: Equiparação ou igualação de um Ego com 

certos traços, atributos, funções do Ego alheio; 
3. Identificação Permanente: Identificação que altera a estrutura 

egóica em caráter definitivo como a estruturação do próprio 
Superego; 

4. Imitação: Ato mediante o qual se copia ou se reproduz um 
modelo externo ou alguma característica dele. (p.99) 

 

Para Young (2011), existe um uso compensatório para alguns sujeitos no 

mundo virtual em estabelecer novas identidades, mesmo que sejam distais daquelas 

vivenciadas no mundo real, não virtual, transformando hábitos e proporcionando 

formações de identificações que tragam reconhecimento ou prazer, mesmo 

momentâneo, durante sua vida virtual.  

Nesse processo complexo,  

Tentar escapar do Self poderia ser um processo que conduziria a 
dependência de internet. Quando as pessoas sentem uma 
discrepância entre seu Self real/ideal, avaliam-se como 
incompetentes, sem valor e inadequadas. Como resultado, sentem-
se deprimidas, ansiosas ou derrotadas. Nesse momento, elas podem 
escolher entre lutar para resolver o problema ou tentar escapar da 
realidade dolorosa. Quando a internet é adotada como uma maneira 
de escapar de si mesmo e é repetidamente visitada, o falso senso de 
poder, realização e conexão transmitidos pelas atividades na internet 
se aprofunda e a pessoa passa a usá-la cada vez mais. (YOUNG, 
2011, p.277) 

 

Para Brandão (2012), os sistemas neurais envolvidos no desenvolvimento da 

dependência estariam interligados com o sistema de recompensa do cérebro, 

ativando as vias dopaminérgicas, neurotransmissores, e a mesolímbica e 

mesocortical. A estimulação neuroquímica produz atividades elétricas e acionam 

determinadas áreas cerebrais, proporcionando a sensação de prazer e produzindo 

auto-estimulação. O sistema de recompensa cerebral tem como componentes 

principais o núcleo accumbens, área tegmental ventral e o córtex pré-frontal, o 

envolvimento do sistema límbico, a amígdala e o hipocampo, além da relação direta 

das emoções. 

As vias dopaminérgicas, responsáveis pela sensação de prazer, são 

acionadas pelo reforço positivo e uso contínuo, trazendo bem-estar e alegria, entre 

outros, ativando o núcleo accumbens. Entretanto, também podem estar associadas 

ao reforço negativo, quando representam a eliminação de sentimentos como 

tristeza, solidão ou, ainda, personalidades ansiosas e deprimidas. Este efeito de 

trazer prazer ou aliviar sensações ruins aumenta o comportamento abusivo, levando 
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ao uso excessivo da internet e redes sociais digitais. E o processo ainda tem um 

agravante: a questão relativa à adaptação, ou tolerância às substâncias 

dopaminérgicas, ou seja, para ter o mesmo efeito de usos anteriores, é necessário 

aumentar a frequência para proporcionar o mesmo prazer ou alívio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 8 Fonte Brandão (2012) - Circuito de recompensa cerebral. 

Pode-se entender melhor através da tabela abaixo, relativa à explicação da 

cadeia neuropsicológica da dependência da internet. 

Tabela 02 - Cadeia neuropsicológica da dependência da internet 

Conceito Principal Explicação Específica 

Impulso Primitivo O instinto do indivíduo de buscar prazer e evitar a 

dor, que é representativo de vários motivos e 

impulsos de usar a internet. 

Experiência Eufórica As atividades virtuais estimulam o sistema nervoso 

central do indivíduo, que se sente feliz e satisfeito. 
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O sentimento impulsionará a pessoa a usar 

continuamente a internet para prolongar a euforia. 

Depois de estabelecida a dependência, a 

experiência eufórica logo se transforma em hábito 

e em estado de entorpecimento. 

Tolerância Devido ao uso repetido de internet, o limiar 

sensorial do indivíduo diminui; a fim de atingir a 

mesma experiência de felicidade, o usuário precisa 

aumentar o tempo e o apego à internet. A 

tolerância de nível elevado é o trampolim para a 

dependência de internet e o resultado do reforço da 

experiência eufórica referente à internet. 

Reação de Abstinência  As síndromes física e psicológica acontecem 

quando o indivíduo interrompe ou diminui o uso de 

internet e incluem, principalmente, disforia, insônia, 

instabilidade emocional, irritabilidade, e assim por 

diante. 

Enfrentamento Passivo Quando o indivíduo se confronta com frustrações 

ou sofre efeitos prejudiciais do mundo exterior, 

surgem comportamentos passivos de acomodação 

ao ambiente, comportamentos que incluem 

imputação adversa de eventos, falsificação de 

cognições, supressão, escape e agressão. 

Efeito Avalanche O efeito avalanche inclui experiências passivas que 

consistem em reação de tolerância e abstinência, e 

impulso combinado consistindo em estilos de 

enfrentamento passivos com base no impulso 

primitivo do indivíduo. 

 
Fonte: Young (2011) - Dependência de Internet: Manual e Guia de Avaliação e tratamento. 
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As fontes dopaminérgicas agem diretamente no processo de motivação e 

recompensa, como também em compensação relativa à autoidentidade, autoestima, 

dificuldades de relações face a face, entre outras. O fator emocional faz-se presente 

consolidando a memória no processo. 

 

3.1 As redes sociais digitais e suas relações com a dependência 

 

É importante tentar compreender que os aspectos de estruturação de um 

sujeito não são necessariamente relativos e unicamente direcionados aos processos 

intrapsíquicos, são aspectos multicausais que englobam as estruturas biológicas 

necessárias para que o aparato psíquico se estabeleça e se desenvolva, incluindo 

os elementos sociais, culturais e de gênero. 

Sob a ótica psicanalítica, o desenvolvimento do sujeito é similar e correlativo 

ao desenvolvimento da civilização, ou seja, se a estrutura psíquica individual é 

similar e correlativa à estrutura da civilização, temos, nesse sentido, uma ampliação 

da perspectiva de uma constituição psíquica, deixando seu caráter hermeticamente 

fechado no puro subjetivismo, para um caráter no qual o homem passa a ser 

definido como o resultado das relações dos sistemas que o integram.  

Toda Civilização precisa do desenvolvimento de uma determinada cultura que 

requer normas e regulamentos específicos para podermos conviver coletivamente, 

além de assegurar o sucesso para aquisição do conhecimento e, assim, poder 

controlar as forças da natureza e atingir a satisfação das necessidades humanas.  

Freud (l969), em O Futuro de uma Ilusão, afirma que  
 

Os desejos instintuais que sob elas padecem, nascem de novo 
com cada criança. Há uma classe de pessoas, os neuróticos, que 
reagem a essas frustrações através de um comportamento 
associal. Entre esses desejos instintuais encontram-se os do 
canibalismo, do incesto e da ânsia de matar. Soa estranho colocar 
lado a lado desejos que todos parecem unânimes em repudiar e 
desejos sobre os quais existe tão vívida disputa em nossa 
civilização quanto a sua permissão ou frustração; 
psicologicamente, porém, é justificável proceder assim. 
Tampouco, de modo algum é uniforme a atitude da civilização 
para com esses antigos desejos instintuais. (p.56) 

 

É através da internalização das normas e regras de conduta, que coibimos 

nosso instinto pulsional, baseado no princípio do prazer, e coercitivamente 

aceitamos as normas e regras impostas pela sociedade vigente, determinando o 
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comportamento humano baseado no princípio da realidade, bem como a construção, 

a estruturação do Superego.  Neste âmbito, Freud (1969) afirma que 
 

(...)toda civilização tem de se erigir sobre a coerção e a renúncia 
ao instinto; sequer parece certo se, caso cessasse a coerção, a 
maioria dos seres humanos estaria preparada para empreender o 
trabalho necessário à aquisição de novas riquezas. Acho que se 
tem de levar em conta o fato de estarem presentes em todos os 
homens tendências destrutivas e, portanto, anti-sociais e 
anticulturais, e que, num grande número de pessoas, essas 
tendências são suficientemente fortes para determinar o 
comportamento delas na sociedade humana. (p.23) 

 

O processo de formação de identidades nas redes digitais perpassa vários 

aspectos interessantes e, ao mesmo tempo, trágicos, pois, segundo Freud (1969), a 

formação da personalidade se dá através das interações sociais. Por vezes, as 

Redes Sociais Digitais funcionam como um grande grupo que exerce influência 

sobre os comportamentos dos componentes e subjuga a identidade individual.  

Freud (1969) considera que  

(...) o indivíduo que faz parte de um grupo adquire, unicamente 
por considerações numéricas, um sentimento de poder invencível 
que lhe permite render-se a instintos que, estivesse ele sozinho, 
teria compulsoriamente mantido sob coerção. Ficará ele ainda 
menos disposto a controlar-se pela consideração de que, sendo 
um grupo anônimo e, por consequência, irresponsável, o 
sentimento de responsabilidade, que sempre controla os 
indivíduos, desaparece inteiramente. (p.42) 
 

Outro fator importante é a relação de contágio, pela qual o comportamento 

individual é diretamente influenciado, como no “efeito manada”: o discernimento e a 

vontade própria desaparecem por completo, passando, assim, a assumir uma 

identidade grupal. 

Na virtualização das relações, implicitamente, podemos observar o Poder da 

Visibilidade. A busca pela visibilidade dentro das redes pode trazer consigo 

comportamentos que não são admitidos no mundo “Real”, onde as relações são 

marcadas por normas e regras. Tais normas e regras não são estabelecidas nas 

redes e são, assim, subjetivas, apresentando pouca capacidade ou força de gerar 

senso crítico. Neste âmbito, presenciamos a utilização de artifícios para conseguir a 

visibilidade passando por cima da Ética e da Moralidade. O desejo de obter 

visibilidade exerce um enorme poder sobre o sujeito, forçando a um ritual 

maniqueísta superdimensionado pelas redes digitais. 
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Freud (1969) salienta que o processo de construção de verdades é dinâmico 

e possui uma gama de variáveis psicológicas influenciadas pelos aspectos 

cognitivos, percepções, recalques, etc. Este emaranhado de processos é o que 

possibilita que cada sujeito crie sua própria verdade e, em alguns casos, seus 

próprios papéis ou identidades, ou melhor, sua identificação. Estas variáveis 

perpassam pelo viés das 

(...)exigências culturais, que já mencionei; a internalização parece 
ter sido amplamente conseguida, se não levarmos em conta a 
exceção desagradável dos neuróticos. Contudo, o caso se altera 
quando nos voltamos para as outras reivindicações instintuais. 
Aqui observamos com surpresa e preocupação que a maioria das 
pessoas obedece às proibições culturais nesses pontos apenas 
sob pressão da coerção externa, isto é, somente onde essa 
coerção pode fazer-se efetiva e enquanto deve ser temida. Isso 
também é verdade quanto ao que é conhecido como sendo as 
exigências morais da civilização, que, do mesmo modo, se 
aplicam a todos. A maioria das experiências que se tem da 
infidedignidade moral do homem ocorre nessa categoria. Há 
incontáveis pessoas civilizadas que se recusam a cometer 
assassinato ou a praticar incesto, mas que não se negam a 
satisfazer sua avareza, seus impulsos agressivos ou seus desejos 
sexuais, e que não hesitam em prejudicar outras pessoas por 
meio da mentira, da fraude e da calúnia, desde que possam 
permanecer impunes; isso, indubitavelmente, foi sempre assim 
através de muitas épocas da civilização. (p.43) 

 

As redes sociais digitais produzem fascínio e encantamento, proporcionando 

a atemporalidade dos relacionamentos. Para Souza (2005), este mundo contempla e 

permeia várias mudanças na sociedade moderna, trazidas pela cibercultura. 

Inferimos que estamos diante de uma nova forma de produção social do espaço, na 

qual o tempo-real instantâneo é um tempo sem tempo e o novo dia-a-dia é destituído 

de espaço e matéria. A imagem-fluxo, a presentificação, a realidade virtual e as 

diversas possibilidades de comunicação no ciberespaço sugerem um novo 

ambiente: as cidades digitais. A realidade virtual que se apresenta no ciberespaço 

não é somente fruto de contemplação sensorial das imagens e troca de informações, 

mas uma forma objetiva de ser da nova materialidade do arranjo social em redes de 

comunicação e, por assim dizer, de uma nova variável na estruturação psíquica. 
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4 - IDENTIDADES, TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÕES DE 

COMPORTAMENTO 

 

A definição de identidade pode ser ampla devido a suas várias concepções 

oriundas da psicologia, psicanálise, sociologia, filosofia, do momento histórico e 

social que uma determinada cultura atravessa e de seus paradigmas científicos. E 

assim, ser compreendida como personalidade, traço de personalidade, identidade, 

ou ainda, como identificação. 

No entanto, Castells (2002) define identidade como 

(...)a fonte de significado e experiências de um povo. Processo 
de construção de significado com base em um atributo cultural. 
Conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) 
prevalece(m) sobre outras fontes de significado. (p.13) 

 

Neste contexto, é importante salientar aspectos importantes, tais como o 

conjunto de atributos culturais, seus interrelacionamentos e, acima de tudo, a 

construção simbólica. 

É importante tentar compreender que os aspectos de estruturação de um 

sujeito não são necessariamente relativos e unicamente direcionados aos processos 

intrapsíquicos; são aspectos multicausais que englobam as estruturas biológicas 

necessárias para que o aparato psíquico se estabeleça e se desenvolva, incluindo 

os processos sociais, econômicos, culturais e de gênero. 

De acordo com Castells (2005), a identidade de um povo está diretamente 

relacionada à sua linguagem. A identidade e os atributos culturais usam a linguagem 

como veículo para a estruturação das relações sociais. A linguagem como elemento 

de unificação propicia que o sujeito, através de identificação, possibilite sua 

individuação e autenticidade e, ao mesmo tempo, estabelece um sentimento de 

pertencimento no espaço social.  

Para Castells (2005) há 

(...) sem dúvida a habilidade ou inabilidade de as sociedades 
dominarem a tecnologia, e, em especial aquelas tecnologias que 
são estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça 
seu destino a ponto de podermos dizer que, embora não 
determine a evolução histórica e a transformação social, a 
tecnologia (ou sua falta) incorpora a capacidade de transformação 
das sociedades, bem como os usos que as sociedades, sempre 
em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial. (p.04) 
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Neste sentido, Vygotsky (2001) enfatiza que  

A transmissão racional e intencional de experiência e pensamento a 
outros requer um sistema mediador, cujo protótipo é a fala humana, 
oriunda da necessidade de intercâmbio durante o trabalho. (p.07) 

 

Entretanto, Vygotsky (2001) também vê a importância da generalização e 

ressalta que 

Um estudo mais aprofundado do desenvolvimento da compreensão e 
da comunicação na infância levou à conclusão de que a verdadeira 
comunicação requer significado – isto é, generalização -, tanto 
quanto signos. De acordo com a descrição perspicaz de Edward 
Sapir, o mundo da experiência precisa ser extremamente simplificado 
e generalizado antes que possa ser traduzido em símbolos. Somente 
assim a comunicação torna-se, de fato, possível, pois a experiência 
do indivíduo encontra-se apenas em sua própria consciência e é 
estritamente falado, não comunicável. Para se tornar comunicável, 
deve ser incluída numa determinada categoria que, por convenção 
tácita, a sociedade humana considera uma unidade. (p.07) 

 

Dessa forma, a comunicação humana requer uma atitude que generalize o 

desenvolvimento do significado da palavra. O destaque é dado às possibilidades de 

que cada um dispõe no ambiente em que vive, ou ao acesso de cada ser humano a 

instrumentos físicos (enxada, talheres, livro) e simbólicos (cultura, valores familiares, 

religião), desenvolvidos em gerações precedentes. Neste aspecto, a aprendizagem 

é enfatizada e a aquisição de conhecimentos depende diretamente da interação do 

sujeito com o meio. 

Vygotsky (2001) afirma em seu livro denominado Pensamento e Linguagem 

que 

O pensamento verbal não é um comportamento natural e inato, mas 
é determinado por um processo sócio-histórico e tem propriedades e 
leis específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais 
de pensamento e fala. Uma vez admitido o caráter histórico do 
pensamento verbal, devemos considerá-lo sujeito a todas as 
premissas do materialismo histórico, que são válidas para qualquer 
fenômeno histórico na sociedade humana. (p.63) 

 

A língua é um fator primordial para que o sujeito, através do simbólico, 

estabeleça uma visão de si mesmo. Porém, inicialmente, a língua falada possui 

variações estruturais que dificultam a generalização e as trocas entre culturas, e é 

através da escrita que o mundo caótico ganha um pouco de regularidade, permitindo 

troca de conhecimento e crescimento da estrutura social e econômica. 

Neste âmbito dialógico que  
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O ser humano é caracterizado por uma antinomia básica: nossa 
carga biológica e genética, a filogênese; nossa formação enquanto 
indivíduos humanos dados na relação dialética com a cultural e 
outros homens, a ontogênese.  Assim o homem deve apropriar-se 
das tarefas do mundo desde seu nascimento, ele deve aprender a 
viver nesse mundo, utilizando os instrumentos que a sociedade 
usa, inclusive os simbólicos, como a linguagem. Nessa relação com 
o mundo ele desenvolve seu psiquismo, que inclui o processo de 
apropriação, objetivação e expressão de si mesmo, que são 
diversos aspectos do mesmo processo. A ação, o pensamento e o 
sentimento caracterizam todas as manifestações da vida humana, e 
não podem ser separados, mas apenas funcionalmente e 
didaticamente. Não existe pensamento sem sentimento, não existe 
ação sem pensamento, nem ação sem ambos. (HELLER, 1985, 
p.34). 

 

A incorporação através do social se dá pela linguagem, permitindo uma 

estruturação das identidades. Bauman (2005, p.06) afirma que a “ (...) liquidez das 

identidades” está diretamente ligada à liquidez das línguas falada ou escrita e, no 

atual momento histórico, à escrita online.”  

De acordo com a psicanalise a linguagem possui papel crucial na sua 

estruturação; entretanto, as nuances representativas para estas estruturações 

possuem características distintas relativas aos arranjos psíquicos diferentes, além do 

posicionamento frente ao meio que nos circunda, gerando, assim, expectativas de 

comportamento e funcionamento social. 

Para Maia (2007),  

 

A identidade do sujeito pós-moderno já não é taxada como fixa ou 
permanente, como acontecia no Iluminismo. Passa-se a 
compreender que o indivíduo pode assumir diferentes posições, 
conforme o papel que está representando, gerando um processo de 
identificação que não é automático, mas pode ser ganho ou perdido 
ao longo de sua trajetória. A complexidade da vida cotidiana, 
atravessada pela globalização que encurta distâncias e conecta 
comunidades em novas estruturas de espaço-tempo, impõe que 
assumamos distintas identidades que podem ser conflitantes entre si.  
Posicionamo-nos frente ao outro de acordo com as expectativas 
lançadas sobre nós. (p.07) 

 

Assim, vivemos o que chamamos de identidade líquida ou modernidade 

líquida, de acordo com Bauman (2005), que discorre sobre a decadência das 

instituições sociais e a perda de valores propagada por estas. 

Segundo Souza (2006), estes valores estabelecidos se dão através da “(...) 

indústria cultural que massifica e aliena, padronizando identidades e excluindo 

qualquer possibilidade de construções identitárias individualizadas.” 
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Turkle (1997), em seu livro intitulado A vida no ecrã, caracteriza uma crescente 

fragmentação da sociedade pós-moderna e uma descentralização contínua das 

instituições que eram polos agregadores de pessoas. Este contexto possibilitaria, 

assim, que as tecnologias digitais passassem a desempenhar um importante papel 

nas comunicações e interações humanas, pois absorvem grande tempo de nosso 

dia a dia. Observa, ainda, que 

Sob a bandeira de um regresso a Freud, Lacan insistia que o ego é 
uma ilusão. Com isto, ele estabelece a ponte entre psicanálise e a 
tentativa pós-moderna de retratar o eu como um domínio discursivo, 
e não uma coisa real ou uma estrutura permanente da mente 
humana. (p.263) 

 

Para Bauman (2005), definir identidade é complexo devido a suas diversas 

variáveis. Ele diz que. 
 

Numa sociedade que tornou incertas e transitórias as identidades 
sociais, culturais e sexuais, qualquer tentativa de ‘solidificar’ o que se 
tornou líquido por meio de uma política de identidade levaria 
inevitavelmente o pensamento crítico a um beco sem saída. (p.12). 
 

As construções identitárias vêm sofrendo enorme influência da aceleração 

tecnológica, desorientando seus processos formadores de identificação, fator 

primário estabelecido pela psicanálise freudiana. Os valores, que antes 

apresentavam forte influência, se veem desgastados pela interatividade e 

fragmentação das instituições seculares, como família e religião. Segundo Carr 

(2011), estamos em uma esfera baseada na superficialidade das relações e 

permeadas pelo artificial, tornando o processo de formação psíquica um 

emaranhado de possibilidades, gerando diversas alternativas e possibilidades de se 

criarem novas identidades.  

Bauman (2005), para definir estas múltiplas possibilidades de formação de 

identidades, estabelece o sentido de crise criada pela pós-modernidade, utilizando o 

conceito de identidade líquida, termo este utilizado para caracterizar a fluidez líquida. 

A vida líquida mencionada por Bauman (2005) reflete a incerteza. O autor considera 

que “(…) a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza 

constante.” (p, 08). 

A questão da identidade também está ligada ao colapso do Estado 
de Bem-estar social e ao posterior crescimento da sensação de 
insegurança, com a “corrosão do caráter” que a insegurança e a 
flexibilidade no local de trabalho tem provocado na sociedade. 
(BAUMAN, p.11) 

 



52 

 

 

Bauman (2005) refere-se também aos processos ideológicos que permitiam o 

sentimento de segurança e referencial social, porém as ideologias se tornaram 

líquidas e, com a globalização, os aspectos culturais se fragmentaram.  

Em nossa época líquido-moderna, o mundo em nossa volta está 
repartido em fragmentos mal-coordenados, enquanto as nossas 
existências individuais são fatiadas numa sucessão de episódios 
fragilmente conectados. Poucos de nós, se é que alguém, são 
capazes de evitar a passagem por mais de uma “comunidade de 
ideias e princípios”, seja genuína ou supostas, bem-integradas ou 
efêmeras, de modo que a maioria tem problemas em resolver (…) a 
questão da la mêmete (a coerência daquilo que nos distingue como 
pessoas, o que quer que seja). (p.19) 

 

A globalização, aliada ao uso da internet, desterritorializa as concepções 

culturais e influenciam direta e indiretamente as formações identitárias e estabelece 

um sentido de pertencimento universal, além do que 

(…) podemos afirmar com segurança que a globalização, ou melhor, 
a “modernidade líquida”, não é um quebra-cabeça que se possa 
resolver com base num modelo preestabelecido. Pelo contrário, deve 
ser vista como um processo, tal como sua compreensão e análise – 
da mesma forma que a identidade que se afirma na crise do 
multiculturalismo, ou no fundamentalismo islâmico, ou quando a 
internet facilita a expressão de identidades prontas para serem 
usadas. (…) A política de identidade, portanto, fala a linguagem dos 
que foram marginalizados pela globalização. Mas muitos dos 
envolvidos nos estudos pós-coloniais enfatizam que o recurso à 
identidade deveria ser considerado um processo contínuo de 
redefinir-se e de inventar e reinventar a sua própria história. É 
quando descobrimos a ambivalência da identidade: a nostalgia do 
passado conjugada à total concordância com a “modernidade 
líquida”. (…) Qualquer que seja o campo de investigação em que se 
possa testar a ambivalência da identidade, é sempre fundamental 
distinguir os polos gêmeos que esta impõe à existência social: a 
opressão e a libertação”. (BAUMAN, 2005 p.10-13). 
 

Os efeitos da pós modernidade sobre a formação de identidade são bem 

descritos por Stuart Hall (2005) em seu livro “A Identidade Cultural na Pós-

Modernidade”, além de destacar o processo de mudança do indivíduo no final do 

século XX, o que afeta os processos de formação de identidade individual. Hall 

enfatiza que  

(…) algumas vezes, como nosso mundo pós-moderno, nós somos 
também “pós” relativamente a qualquer concepção essencialista ou 
fixa de identidade – algo que, desde o iluminismo, se supõe definir o 
próprio núcleo ou essência de nosso ser e fundamentar nossa 
existência como sujeitos humanos. (p.10). 
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Os fatores dinâmicos expostos por Hall (2005) trazem características 

essenciais para a relação entre as diversas conexões existentes na pós 

modernidade e seus entrelaçamentos para a formação de identidade. Diz que 

(...) internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de 
nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os 
lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A 
identidade, então, costura (ou, para usar uma metáfora médica, 
“sutura”) o sujeito à estrutura (...) Argumenta-se, entretanto, que são 
essas coisas que agora estão “mudando”. O sujeito, previamente 
vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 
tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 
identidades. (p.12).  
 

Neste emaranhado de possibilidades o sujeito pode assumir identidades 

contraditórias, dependendo do momento e da situação. Hall (2005) afirma que existe 

um deslizamento no conceito de identidade, e o sujeito apresenta uma diversidade 

de identidades, mesmo que fragmentadas e inconsistentes. Nesse sentido, Hall 

(2005) propõe falar de identificação e não identidade, pois o sujeito fragmentado 

deixa de ser coeso, apresenta uma multiplicidade de “EUS” e, por meio do processo 

linguístico, tenta fechar um enredo sobre estes diversos sujeitos. 

Lévy (2000) nos relata que os processos de formação psíquica se estruturam 

em um espaço possível de se estabelecer significados, proporcionando a construção 

de identidade, identificação, atributos. Lévy (2000) relata que as pessoas não se 

relacionam apenas no espaço físico, mas também em espaços que possuam uma 

significação.  

Dentro deste contexto, é importante salientar determinados aspectos, como o 

conjunto de atributos culturais e seus inter-relacionamentos e, acima de tudo, a 

construção simbólica. 

Castoriadis (2000 p.64) afirma que “(...) os homens só podem existir na 

sociedade e pela sociedade” e que as instituições e as significações imaginárias que 

essas instituições carregam refletem novos arranjos, permitindo constructos 

identitários distintos. 

É nessa perspectiva que se pode analisar a constituição do sujeito, que se dá 

pela sua inserção na cultura. Freud (1969), em seu artigo intitulado Totem e Tabu, 

refere-se às instituições humanas como produtos de uma forma de pensamento. 

Dentro deste processo dialógico entre o psiquismo e o social é que, no presente 
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momento, as redes sociais possibilitam uma grande gama de significantes, podendo 

ofertar um maior campo simbólico para influenciar a formação de identidade. 

De acordo com a perspectiva de Castells (2002), as 

(...) redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma 
ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se 
dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos 
de comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de desempenho). 
Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto 
altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu 
equilíbrio. (p.499) 
 

Castells (2002) faz referência a nós como o ponto de interseção entre 

interlocutores, propiciando comunicação e interatividade como uma raiz proporciona 

intercomunicação dentro de um sistema complexo, um rizoma por assim dizer. 

Recuero (2009, p 26) define rede social como um “(...) conjunto de dois 

elementos: atores (pessoas, instituições, ou grupos, os nós das redes) e suas 

conexões (interações ou laços sociais)” 

 

 

 

 

 

                                  Figura 09: Recuero (2009) - Nós das redes 

A dinâmica deste processo oferece uma enorme mudança em relação aos 

processos anteriores devido a sua velocidade, quantidade de informações e 

acessibilidade, além, é claro, da interatividade. O sujeito não é um mero 

telespectador, ouvinte ou leitor; ele sai de uma figura passiva de receptor e passa a 

ser emissor-receptor. 

Neste processo interativo, deve-se salientar que o desenvolvimento 

tecnológico vivido nos últimos anos - principalmente no final do século XX, tendo 

como catalisador a Globalização - possibilitou as enormes mudanças nas 

concepções de comunicação e formação de subjetividade. Entretanto, estas 

alterações da subjetividade, seja como causa ou consequência, modifica e 

transforma a estrutura social e suas relações de poder, além de possibilitar o 

surgimento de uma nova cultura baseada na informação e permiti o avanço 

crescente das redes sociais. 
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O termo rede social não é oriundo dos novos processos informacionais; 

entretanto, com os avanços tecnológicos, novas vertentes possibilitaram a 

integração e a interligação entre redes separadas pelo espaço geográfico e pelo 

tempo. O fator preponderante para esta catalisação comunicacional se dá através 

das estruturas científicas que possibilitaram tais arranjos físicos para o 

desenvolvimento da internet e a globalização que rompeu as fronteiras econômicas 

e sociais, originando novos paradigmas. Este novo contexto da comunicação trouxe 

impactos para a estruturação psíquica devido a velocidade em que tais processos de 

desenvolvem, propiciando novas referências.  

Apesar da liquidez ou fragmentação existem pontos ou polos concentradores 

que massificam comportamentos e possibilitam novos arranjos sócias e podem se 

denominar de rizomas. 

Deleuze e Guattari (1995), em Capitalismo e Esquizofrenia, apontam que a 

principal característica do rizoma é realizar conexões e fazer pontos: 

(...) Um rizoma é feito de platôs (...) que se comunicam uns com os 
outros através de microfendas, como num cérebro. Chamamos de 
“platô” toda multiplicidade conectável com outras hastes 
subterrâneas superficiais de maneira a formar e estender um rizoma 
(...) Cada platô pode ser lido em qualquer posição e posto em 
relação com qualquer outro. (pp.32-33).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Fonte Raven (1996) - Representação do rizoma. 

 

Deleuze e Guattari (1995, p. 42) afirmam que “qualquer ponto de um rizoma 

pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” e que o sistema rizomático é não 

linear, aberto, sofrendo influências externas e internas.  

Consideram ainda que  
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Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no 
meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas 
o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser", 
mas o rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta 
conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. 
Entre as coisas não designa uma correlação localizável que vai de 
uma para outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular, 
um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem 
início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no 
meio." (DELEUZE; GUATTARI 1995, p.02) 

 

Os nós descritos por Castells seriam os pontos de interseção, porém, existem 

nos rizomas núcleos que convergem e formam um corpo fixador de nitrogênio (um 

corpúsculo) que proporciona à planta uma maior capacidade de adaptação ao meio 

e de sobrevivência. Estes corpos, onde se concentram um maior número de nós, 

seriam as redes sociais digitais e seus adeptos, que se concentram possibilitando 

uma maior conectividade. Cada vez maior o número de adeptos maior é o corpo, 

possibilitando uma maior interatividade. 

Os rizomas, “os núcleos de condensação”, são formados a partir das 

convergências identitárias, gerando instituições virtuais que são polos de atração, 

“ou ilhas”, em um oceano de possibilidade. As ilhas são formadas a partir de 

solidificações de significantes, permitindo o seu compartilhamento e, assim, 

estabelecendo uma significação, o que se pode definir, segundo Castoriadis (2000), 

como magma.  

O magma, de acordo com Castoriadis (2000 p.388), “ (...) é aquilo de onde se 

podem extrair (ou em que se podem construir) organizações conjuntistas em número 

indefinido (...)”. Entretanto, as formações dos rizomas pela solidificação dos magmas 

se dá diferentemente da formação identitária do sujeito, pois este pode perpassar de 

forma fluida e dinâmica pelos diversos núcleos, ou ilhas, sem solidificar uma 

identidade, o que Baumam define como identidade líquida. Só existem ilhas e 

continentes porque há o estado fluido, líquido. Se é o líquido que define os 

continentes, o inverso também é verdadeiro dentro de um processo dialético. 

Esta fluidez modifica diretamente o constructo psíquico, afetando o processo 

dialógico entre sujeito e instituição, tão importante para a formação psíquica. Quem 

exerce o poder moralizador dentro desta complexa rede rizomática de conexões? 

Segundo Sá de Pinto (2006), vivemos no mundo dos espetáculos. Esta virtualização 

das relações proporciona e permite que esta personalidade ganhe notoriedade, 

ultrapassando muitas vezes nossa situação realística.  
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O grande volume de interrelações existentes nas redes digitais proporciona e 

produz significação para a estruturação psíquica, pois apresenta um grande volume 

de significantes, exercendo um aprofundamento e a internalização, mesmo que os 

conteúdos oferecidos sejam superficiais. Por mais que a interação seja complexa, 

sempre será superficial. As redes sociais digitais podem ser utilizadas para agrupar 

personalidades que vivam sob a égide da dependência de estar conectado. 

Estar conectado não é o que define e caracteriza necessariamente o sujeito. A 

capacidade de dar significado e significância ao processo de construção do sujeito é 

ser produto e produtor da própria existência, é tornar-se “Eu” e não objeto; a 

interatividade passa a propiciar e auxiliar a definição deste novo homem. 

Dentro deste processo dialógico entre o psiquismo e o social é que, no 

presente momento, as redes sociais digitais possibilitam uma gama de significantes, 

podendo ofertar um maior campo simbólico para influenciar a formação de 

identidade.  

As redes sociais digitais produzem fascínio e encantamento, proporcionando a 

atemporalidade dos relacionamentos. Para Souza (2005), este mundo contempla e 

permeia várias mudanças na sociedade moderna, trazidas pela cibercultura. A 

imagem-fluxo, a presentificação, a realidade virtual e as diversas possibilidades de 

comunicação no ciberespaço sugerem um novo ambiente: as cidades digitais. A 

realidade virtual que se apresenta no ciberespaço não é somente fruto de 

contemplação sensorial das imagens e troca de informações, mas uma forma 

objetiva de ser da nova materialidade do arranjo social em redes de comunicação e, 

por assim dizer, de uma nova variável na estruturação psíquica. 

 

4.1 Estruturação psíquica e as novas tecnologias: do não virtual ao 

virtual 

 

A grande necessidade de desenvolver o sentimento de pertença conduz o 

sujeito a demonstrar uma identidade bem distinta daquela apresentada no mundo 

“não-virtual”, subjugando a verdadeira identidade por um falso Self, dentro da teoria 

psicanalítica de Winnicott, ou Persona, da teoria da Psicologia Analítica 

desenvolvida por Jung. 
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Na psicologia Humanista existencial, proposta por Carl Rogers (2009), e 

sobre a influência da psicanálise, também emprega os termos self ideal e o self real. 

O Self ideal estaria representando aquilo que você gostaria de ser, ou seja, como 

você se imagina ser, entretanto, o self real é quem você realmente é, e é onde 

contém a tendência para a realização de acordo com o autor. 

Para Winnicott, existe uma dicotomia entre o falso e o verdadeiro. Ele expõe 

que “Enquanto o self verdadeiro é sentido como real, a existência do falso self 

resulta em uma sensação de irrealidade e em um sentimento de futilidade.” 

(Winnicott, 1990, p, 49) 

O processo de formação de identidades nas redes perpassa vários aspectos 

interessantes e, ao mesmo tempo, trágicos, pois, segundo Freud (1969), a formação 

da personalidade se dá através e pelo Outro. Entretanto, quem é este outro dentro 

de um mundo tecnologicamente virtual, onde as relações são efêmeras e 

transitórias? Por vezes, as Redes Sociais funcionam como um grande grupo que 

exerce influência sobre os comportamentos dos componentes e subjuga a 

identidade individual. Freud (1969), ao citar Le Bon, afirma que, em muitos casos, 

“os dotes particulares dos indivíduos se apagam num grupo e, dessa maneira, sua 

distintividade se desvanece”. Segundo Freud (1969), em Psicologia das Massas e 

análise do Eu, existem dois fatores importantes:  

 
O primeiro é que o indivíduo que faz parte de um grupo adquire, 
unicamente por considerações numéricas, um sentimento de poder 
invencível que lhe permite render-se a instintos que, estivesse ele 
sozinho, teria compulsoriamente mantido sob coerção. Ficará ele 
ainda menos disposto a controlar-se pela consideração de que, 
sendo um grupo anônimo e, por consequência, irresponsável, o 
sentimento de responsabilidade, que sempre controla os indivíduos, 
desaparece inteiramente. (p.36) 
 

Gonçalves (2008, p. 07), cita que “Winnicott desenvolve o conceito de 

verdadeiro e falso self tomando como partida a ideia de Freud de self, constituído 

por um núcleo central que é controlado pelos instintos e outra parte voltada para o 

exterior e relacionada com o mundo.” 

Para Souza (2005), este mundo contempla e permeia várias mudanças na 

sociedade moderna, trazidas pela cibercultura. Inferimos que estamos diante de uma 

nova forma de produção social do espaço, na qual o tempo-real instantâneo é um 

tempo sem tempo e o novo dia-a-dia é destituído de espaço e matéria. A imagem-
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fluxo, a presentificação, a realidade virtual e as diversas possibilidades de 

comunicação no ciberespaço sugerem um novo ambiente: as cidades digitais. A 

realidade virtual que se apresenta no ciberespaço não é somente fruto de 

contemplação sensorial das imagens e troca de informações, mas uma forma 

objetiva de ser da nova materialidade do arranjo social em redes de comunicação. 

Winnicott, em suas teorias psicanalíticas, desenvolveu o conceito de falso self 

para representar uma identidade que venha a ter aceitação para o próprio sujeito e 

para os Outros, mediado pela cultura que o circunda. Esta falsa identidade ou 

personalidade encobre a verdadeira, permeando, assim, uma conduta baseada 

apenas na aparência dos fatos. 

Winnicott (1990) cita uma classificação da organização do falso self em níveis 

distintos, da patologia à normalidade, como 
 

1. o falso self usado e tratado como real, ocultando o verdadeiro self;  
2. o falso self que defende e protege, mas que sente o verdadeiro 

self como potencial e o preserva numa vida secreta;  
3. o falso self que se ocupa em encontrar condições ambientais que 

 possibilitem ao self verdadeiro começar a existir,  
4. o falso self constituído sobre identificações introjetadas ao longo 

da vida,  
5. e, na normalidade, o falso self como a atitude social adequada, 

protegendo um verdadeiro self que se encontra vivo. (p.46) 
 

Esta concepção também se aproxima da ideia de Persona, Arquétipo, 

desenvolvida por Jung, que define que todos nós criamos papéis e agimos conforme 

as circunstâncias nos exigem. Utilizamos várias Personas ao longo das nossas vidas 

conforme o meio em que vivemos. Porém, com a flexibilidade e o dinamismo 

presentes nas Redes Sociais, mediados pela tecnologia, permite-se que estes 

papéis, ou seja, a Persona, ganhe vida neste “não-lugar”, possibilitando que o sujeito 

seja qualquer coisa menos ele mesmo. Esta coisificação do “EU” e a personificação 

da “COISA” forçada pela manutenção das Personas nas Redes produzem uma 

imensa gratificação emocional e, ao mesmo tempo, um enorme sentimento de 

insegurança, além de um gigantesco gasto de energia psíquica para manter as 

aparências destes papéis. 

Hall (2005) enfatiza que, na pós-modernidade, a identidade torna-se uma  
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(...) celebração móvel, já que o sujeito assume identidades 
diferentes, e estas variam de acordo com o momento, o que 
podemos sugerir que a identidade do sujeito se torna uma extensão 
do “eu”, por meio da relação com seu avatar imerso no ciberespaço. 
As identidades antigas estão em declínio, fazendo surgir novas 
identidades e provocando a fragmentação do indivíduo moderno: 
“(…) esta perda de um ‘sentido de si’ estável é chamada, algumas 
vezes, de deslocamento ou descentralização do sujeito” (p.9).  
 

Para Reule (2007), as identidades vivenciadas no ciberespaço são máscaras 

passíveis de troca a todo o momento. Ele afirma que os espaços de relacionamento 

protegem a identidade do indivíduo e permitem sem pudor expor as ideias e desejos 

que o sujeito, no mundo real, não poderia expor, pois no mundo virtual o poder de 

censura é menor. Isso traz inúmeras possibilidades de adotar identidades diversas.  

Existe uma reformulação do próprio “Eu” por parte dos usuários das redes 

digitais, mudando constantemente sua identidade ou seus atributos, seja no aspecto 

substantivo (do nome) ou no aspecto adjetivo (de suas qualidades), fazendo assim 

um sujeito fragmentando entre o que é e o que gostaria de ser. Esta dicotomia entre 

o Eu e o que gostaria de Ser possibilita a existência dos Fakes - descrições falsas.  

Souza destaca, em Comunicação, Linguagem e Identidade (2006), o conceito 

desenvolvido por Turkle (1997): 

 

Na história da construção da identidade na cultura da simulação, as 
experiências na Internet ocupam um lugar de destaque, mas essas 
experiências só podem ser entendidas como parte de um contexto 
cultural mais vasto. Esse contexto é a história da erosão das 
fronteiras entre o real e o virtual, o animado e o inanimado, o eu 
unitário e o eu múltiplo, que está a ocorrer tanto nos domínios da 
investigação científica de ponta como nos padrões da vida 
quotidiana. (p.12). 

 

O desejo de obter visibilidade exerce um enorme poder sobre o sujeito, 

forçando um ritual maniqueista superdimensionado pelas Redes. 

As redes sociais digitais produzem fascínio e encantamento, proporcionando 

a atemporalidade dos relacionamentos e a multiplicação das identidades, chegando 

a uma analogia com o transtorno dissociativo, mais conhecido popularmente como 

múltiplas personalidades. O que difere é que as pessoas que se utilizam do “FAKE” 

têm conhecimento destas falsas identidades, pois são frutos de sua criatividade, 

mas proporcionam relações baseadas nesta falsificação.  

Outro fator importante é a busca pela visibilidade e pela aceitação, ou mesmo 

a formação “identitária”, passando a ter a incerteza como referencial e parâmetro. 
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Neste âmbito, concorre como instrumento eliciador e influenciador de personalidade, 

reduzindo ou dividindo espaços e influências com as velhas instituições como 

família, colégio, religião. Porém, a virtualização é bem mais dinâmica e seu alcance 

é bem maior que as tradicionais instituições. 
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5 - SOBRE O HOMOINTERNECTUS - DA NORMALIDADE AO PATOLÓGICO 

 

Dentro da psiquiatria e da psicologia tem-se definido a Psicopatologia de 

diversas formas; o estudo científico das alterações mentais do ponto de vista 

psicológico ou a investigação sistemática dos estados mentais mórbidos, e o ramo 

da ciência que trata da morbidez e patologia da psique ou mente. Em linguagem 

menos técnica, se poderia dizer que a psicopatologia é o estudo de sinais e 

sintomas das dificuldades mentais. 

Enquanto a Psiquiatria e a Psicologia Clínica se constituem num ramo 

aplicado às alterações psíquicas, ao diagnóstico, ao tratamento e à profilaxia das 

doenças mentais, a Psicopatologia se restringe a conhecer e descrever os 

fenômenos psíquicos patológicos para, dessa forma, oferecer à psiquiatria e à 

psicologia as bases para a compreensão, mecanismo íntimo e futuro 

desenvolvimento do psiquismo humano. Compete à Psicopatologia reunir materiais 

para elaborar o conhecimento dos fenômenos com os quais a psiquiatria e a 

psicologia possam coordenar suas ações curativa e preventiva. Porém, segundo 

Canguilhem (2009, p. 22), "Seria o estado patológico apenas uma modificação 

quantitativa do estado normal?", ou seja, a patologia seria algo puramente 

matemático, oriundo dos modelos estatístico, ou seria uma disfunção inerentemente 

biológica, independente dos processos sociais e culturais.  

Para cada momento cultural e social, temos valores que dissecam o ser 

humano em representações marcadas por concepções contextuais defendidas e 

aplicadas por instituições detentoras de poder, como a Igreja na idade média, 

sistemas políticos e científicos. Dentro deste modelo de aplicação e disseminação, 

estão os centros científicos e acadêmicos e universidades ditando regras, valores e 

concepções deste homem contemporâneo. 

Durante a idade média, a concepção de loucura tinha um atributo e um lugar 

na hierarquia dos vícios. 
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Na Idade Média havia inventado a segregação dos leprosos. Assim, 
aquele vazio deixado pelos leprosos foi ocupado pelos “internos”. 
Esse aprisionamento inventado pelo classicismo é complexo e possui 
significações políticas, sociais, religiosas, econômicas e morais. Foi 
necessária a formação de uma nova sensibilidade social para isolar a 
categoria da loucura e destiná-la ao internamento. Essa segregação 
da loucura relaciona-se com as seguintes questões: uma nova 
sensibilidade à miséria e aos deveres da assistência, uma nova 
forma de reagir diante dos problemas econômicos do desemprego e 
da ociosidade, uma nova ética do trabalho e o sonho de uma cidade 
onde a obrigação moral se uniria à lei civil, sob as formas autoritárias 
da coação. Serão, assim, esses temas que darão o sentido do modo 
pelo qual a loucura é percebida pela era clássica. (FOUCAULT, 2003 
p. 565) 

 
Foucault (2004), em História da loucura, enfatiza que  

No meio do mundo sereno da doença mental, o homem moderno não 
se comunica mais com o louco: existe, por um lado, o homem da 
razão, que delega o médico para a loucura, só autorizando assim 
uma relação através da universalidade abstrata da doença; existe, 
por outro lado, o homem de loucura que só se comunica com o outro 
por intermédio de uma razão igualmente abstrata, que é ordem, 
coerção física e moral,  pressão anônima do grupo, exigência de 
conformidade. Linguagem comum não há: ou melhor, não há mais; a 
constituição da loucura como doença mental, no final do século XVIII, 
constata um diálogo rompido, dá a separação como já adquirida e faz 
cair no esquecimento todas essas palavras imperfeitas, sem sintaxe 
fixa, mais ou menos balbuciantes, através das quais se dava o 
contato entre a loucura e a razão. A linguagem da psiquiatria, que é o 
monólogo da razão sobre a loucura, só pôde se estabelecer sobre tal 
silêncio. Não quis fazer a história desta linguagem; mas, antes de 
tudo, a arqueologia deste silêncio. (p.52) 

 

No século XX, os inúmeros avanços tecnológicos e a expansão dos meios de 

comunicação trouxeram novos arranjos sociais e novos estudos para a área de 

saúde, inclusive a de saúde mental. Pesquisas realizadas por Bandura (2008) na 

década de 70 começaram a investigar os efeitos do meio de comunicação sobre o 

comportamento humano e revelaram que  

(...) as crianças, principalmente aquelas que se encontram em 
situação de "risco", têm desenvolvido patologias, tendo surgido 
diversos fenômenos mórbidos tais como obesidade ou anorexia 
nervosa, atividade cerebral prejudicada, problemas profundos na 
linguagem, impossibilidade de se deslocar no espaço real, 
agressividade, alcoolismo, drogas. Os homicídios no meio escolar 
também estão relacionado à Televisão. (p.45) 

 

A partir do final do século XX e início do século XXI, passaram a existir 

diversos estudos baseados na neurociência para diagnosticar os efeitos das mídias, 
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inclusive do uso abusivo da internet e das redes sociais digitais, sobre o cérebro e a 

funcionalidade das regiões cerebrais que passam por diferentes experiências de 

desenvolvimento caracterizado pela neuroplasticidade. As pesquisas desenvolvidas 

por Gary Small e Gigi Vorgan (2008) baseadas nos estudos de Bandura também 

apresentam resultados que apontam mudanças comportamentais e neurais em 

sujeitos que passam aproximadamente três horas por dia assistindo TV ou filmes. 

Entretanto, está surgindo uma nova concepção de homem, o homointernectus, 

termo explorado por uma produção da BBC de Londres denominada The Virtual 

Revolution. How 20 years of the web has reshaped our lives (A Revolução Virtual. 

Como 20 anos de web remodelou nossas vidas) realizada pelo Dr Aleks Krotoski 

(2010).  

Quintella (1994), desde meados da década de 90 do século XX, já apontava 

uma mudança nos processos relacionais relativos ao uso da tecnologia e dizia que  

(...) uma forçosa diminuição dos relacionamentos humanos não é 
meramente uma condição do mundo exterior. Projeta também a sua 
sombra dentro de cada um. Novas descobertas, novas tecnologias, 
novos arranjos sociais no mundo exterior irrompem nas novas vidas 
sob formas de índices progressivos de reformulações aumentadas – 
durações relacionais cada vez mais curtas. Forçam um ritmo sempre 
mais veloz no curso da vida cotidiana. Exigem um novo nível de 
adaptação e preparam o cenário para uma potencial doença social, 
gerando excessos que vão da tecnofobia a tecnomania (utilização 
indiscriminada e compulsiva da tecnologia ). 
A operação de mudanças em resposta a pressões que tem origem 
nas modificações tecnológicas e sociais ocorridas na organização, 
bem como sua absorção qualitativa, dependeria da manutenção de 
um equilíbrio. (p.32). 

 

Este novo ser, o homointernectus, utiliza-se do ambiente digital para reforçar 

sua necessidade de estar conectado à Internet, substituta da TV como principal 

fonte de estimulação do cérebro.  

Com o avanço das tecnologias possibilitando uma maior velocidade de 

conexão e a diminuição progressiva dos custos para obter uma linha como atrativo, 

estimula-se a utilização indiscriminada, aumentando ainda mais a dependência dos 

recursos digitais que saíram das universidades para a indústria, depois para os lares 

e, agora, rompem o espaço geográfico, permitindo a conexão em qualquer 

ambiente. 

A tecnologia propicia uma alteração nas relações sociais, econômico-

trabalhistas, culturais, educacionais e políticas, modificando costumes e 
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comportamentos, contribuindo assim para uma reestruturação neurológica dos 

cérebros dos sujeitos. 

No atual momento histórico, seria considerado anormal não se adaptar às 

novas práticas tecnológicas, inclusive servindo como mecanismo de segregação 

social, pois não estar conectado seria uma depreciação. O Homointernectus é sinal 

de status.  Os nativos realizam uma assepsia em relação aos imigrantes por não 

estarem conectados a este mundo tecnológico.  

Etimologicamente falando, normalidade vem do latim normalis. De acordo 

com Cardoso (2011), “a palavra “norma” significa aquilo que não se inclina nem para 

a direita nem para a esquerda, ou seja, que é perpendicular, que se mantém num 

justo meio termo, uma regra, aquilo que serve para retificar, pôr de pé, endireitar” 

Normalizar possui uma característica dialética, pois necessita diretamente de 

uma referência para se estabelecer como tal. É uma imposição social e científica 

que Pereira (1984) define da seguinte forma: 
 

(...) o anormal é uma virtualidade inscrita no próprio processo de 
constituição do normal e não um fato ou uma entidade autônoma que 
definiríamos pela identificação de um conjunto de propriedades 
delimitadas e imutáveis. O anormal é uma relação: ele só existe na e 
pela relação com o normal. Normal e anormal são, portanto, termos 
inseparáveis. (p.22).  

 

Cardoso (2011), afirma que o conceito de normalidade advém de concepções 

sociais e culturais e, neste aspecto, o que seria normal em uma determinada cultura 

pode ser considerado natural em outra, pois “(...) trata-se de uma perspectiva 

antropológica sedimentada numa tradição que remonta à Sociologia de Durkheim e 

que procura relativizar os fenômenos mórbidos, senão toda a esfera da conduta”. 

(PEREIRA, 1984, p.24). 

As bases inerentes desta pesquisa estão associadas à dependência psíquica 

pelo uso indevido e excessivo da internet e redes sociais digitais e seus efeitos 

sobre a estruturação psíquica, seja comportamental ou funcional. 
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6 - SEMIOLOGIA, NOSOLOGIA E PROCESSOS DE DIAGNÓSTICO  

 

Para Almeida (2011) a semiologia é uma ciência que contribui para o estudo 

de questões que estão além das proposições linguísticas e, como referencial teórico, 

propõe uma ciência dos signos. Poder-se-ia dizer que a semiologia é o estudo 

relacionado a uma análise dos signos linguísticos estreitamente ligada aos aspectos 

semânticos e da escrita. Entretanto, deve-se ater à ideia de que a semiologia possui 

implicações díspares em se tratando dos estudos dos sintomas e sinais de doenças. 

Dalgalarrondo (2008) define que semiologia médica pode ser compreendida 

como 

(...) os estudos dos sintomas e dos sinais das doenças, estudo este 
que permite ao profissional de saúde identificar alterações físicas e 
mentais, ordenar os fenômenos observáveis, formular diagnósticos e 
empreender terapêuticas. (p.23) 

 

O autor supracitado ainda se refere à semiologia psicopatológica como o 

estudo dos sinais e sintomas relativos aos transtornos mentais.  

Em Psicopatologia e semiologia dos Transtornos Mentais, Dalgalarrondo 

(2008) especifica que os sintomas clínicos possuem dupla dimensão índice-símbolo. 

Nesta vertente, o sintoma pode ser compreendido como índice relacionado a 

uma disfunção, tendo como exemplo o comportamento compulsivo ou ritualístico de 

lavar as mãos em excesso. Através do relato do indivíduo, os sintomas 

psicopatológicos passam ao status de símbolo, seja pela sua nomeação ou 

influência da conjectura social; neste caso, transtorno obsessivo compulsivo, 

adquirindo assim, uma nomenclatura específica que delineia todo um pressuposto 

científico. 

Desde que os seres humanos estabeleceram o convívio grupal fundou-se um 

padrão de comportamento normal e desviante. No decorrer da história da 

humanidade, os comportamentos desviantes foram estipulados pelos mais diversos 

paradigmas e receberam várias classificações. Para os povos antigos, vários 

comportamentos eram vistos como uma ligação entre o mundo terreno e o divino. 

Algumas alucinações eram vistas como presságios dos deuses e norteavam todo o 

convívio social.  

Com a difusão do código de conduta baseado em uma influência judaico-

cristã, diversos comportamentos passaram a ser interpretados como negativos e 

influenciados por demônios. A igreja católica na idade média, baseada no 
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julgamento de seus cânones, passou a punir as pessoas pelo que eles consideraram 

como comportamento desviante e, em muitos casos, levadas à morte como 

purgação dos pecados. 

Foucault (2004), no decorrer de seu livro intitulado História da Loucura, retrata 

todo um universo conjectural para o estabelecimento das diretrizes básicas e suas 

idiossincrasias para a descrição da loucura, sua constituição sociocultural e seu 

delineamento como objeto de saber. Ele torna evidente o uso dos comportamentos 

desviantes como mecanismo de exclusão e pergunta: “O que é loucura? “(Foucault, 

2004).  

Foucault (2004) trabalha a loucura a partir do século XIII, demonstrando suas 

influencias sociais, políticas, econômicas e filosóficas, evidenciando a formação do 

discurso sobre a loucura e estabelecendo uma nova relação de poder, tendo o 

advento do saber psiquiátrico baseado na exclusão através do internato  

A loucura deixa de ser vista como transcendental ou poética e passa a ser o 

objeto de preocupação social transitando seu significado para a posição de 

desrazão. A loucura ganha, então, um novo estatuto para a sua definição: a razão. 

A partir do século XVII, a internação compulsória foi vista como uma solução 

social e o louco adquiriu a posição de alienado, pois não possuia a capacidade para 

tomar decisões. O louco assumiu a posição de um ser associal. Entretanto, há 

diferenças bem significativas nas representações em relação à loucura durante os 

períodos históricos, e as intervenções sofrem deslocamentos em relação a sua 

prática, deixando de ter um cunho moral e religioso para um cunho médico e 

científico. 

No decorrer das transformações sociais e políticas, as práticas médicas 

avançaram dentro de um modelo asilar, apoiadas por práticas jurídicas e o 

fortalecimento das instituições. Entre os séculos XIX e XX, o louco ganhou um novo 

estatuto: o de objeto de pesquisa.  

Foucault (2004) aponta a necessidade de estabelecer uma vertente 

terapêutica em relação à loucura sem que aliene ou restrinja os direitos de liberdade, 

posicionando a loucura com características distintas em seu modus operandi  

No entanto, a psicopatologia tem suas raízes fundadas nas tradições médicas 

e na experiência alienista de diversos autores. Para o estabelecimento da prática 

clínica, faz-se necessário uma padronização baseada nos aspectos nosológicos. 
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Dalgalarrondo (2008) conceitua a nosologia com o estudo das manifestações 

clínicas que caracterizam as doenças, permitindo uma ordenação e classificação 

através do conhecimento de sua etiopatogenia, com agrupamentos relativamente 

constantes de sintomas e sinais, delimitando um quadro sindrômico.  

Para se estabelecer os quadros sindrômicos, é necessário se referir ao 

campo da psicopatologia, no qual Dalgalarrondo (2008, p.27) define como “(...) o 

conjunto de conhecimentos que se esforça por ser sistemático, elucidativo e 

desmitificante.”  

Vale ressaltar que os processos nosológicos classificatórios são baseados em 

certos fatores causais e em características relativamente homogêneas quanto ao 

curso, mecanismos psicológicos, psicopatológicos, antecedentes genéticos e 

respostas aos tratamentos terapêuticos. 

Os processos nosológicos de classificação são delineadores para o 

planejamento do trabalho terapêutico tanto a nível de prevenção como inserção de 

intervenção mais precisa e eficaz.  

Para Dalgalarrondo (2008), um dos papéis centrais da ciência da 

psicopatologia é desenvolver sistemas de classificação que permitam o estudo de 

seus objetos, facilitando os processos de diagnóstico e tratamento. O autor aponta 

que as nomenclaturas não devem ser usadas para estereotipar os indivíduos e, por 

isso os problemas psicopatológicos deixaram de ser considerados “doenças” e 

passaram a ser denominados de “transtornos” ou “distúrbios mentais”. 

Deve-se seguir um padrão para o estabelecimento de um diagnóstico com 

presença de sintomas e manifestações que levem a um comportamento disfuncional 

ou a comprometimentos sociais e econômicos, dentre outros. Os aspectos 

econômicos podem ser vistos nas mudanças dos processos administrativos que vem 

se tornando cada vez mais informatizados e a comunicação empresarial mais digital, 

principalmente se relacionada às atividades inerentes às funções trabalhistas, que 

se estendem para além de suas fronteiras físicas, utilizando-se das redes sociais 

digitais. Os processos nosológicos e de diagnósticos não devem ser compreendidos 

como recortes reais da vida, mas são modelos para auxiliarem os profissionais da 

área da saúde e devem ser vistos como um referencial para estabelecer 

procedimentos clínicos.  
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A psicopatologia atualmente reconhece dois sistemas classificatórios: a 

Classificação Internacional das Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM) da 

Associação Americana de Psiquiatria (APA). 

O CID teve início em 1893 como Classificação de Bertillon ou Lista 

Internacional de Causas de Morte. Hoje, se encontra na décima edição. Para os 

próximos anos, os órgãos especializados em saúde pretendem lançar uma nova 

versão: o CID-11. Os critérios para o diagnóstico vêm sofrendo ampla reformulação 

visando o aprimoramento mediante os novos estudos baseados no desenvolvimento 

e escaneamento do cérebro. 

Com o fim da segunda guerra mundial, a Associação de Psiquiatria 

Americana criou o Manual Estatístico e Diagnóstico de Doenças Mentais, o DSM 

(Diagnostic and Statistic Manual) visando um melhoramento no processo de 

diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais. Atualmente está na quinta edição, 

lançada em 2014.  
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7 - CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO PARA O USO PATOLÓGICO DE 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

De acordo com Werlang e Amaral (2010), a história da psicologia moderna e 

da prática de psicodiagnóstico se confundem no tempo e espaço por volta do final 

do século XIX e início do século XX. Os processos oriundos da mensuração de 

características individuais descritas por Galton, os testes mentais de Catell e o uso 

de exame psicológico para avaliação de inteligência realizada por Binet 

influenciaram diretamente os processos diagnósticos desta nova ciência, oferecendo 

maior precisão e consistência para análise, classificação e planejamento de 

intervenção terapêutica. 

Por meados da década de 30 e quarenta do século XX, principalmente 

impulsionados pela segunda grande guerra, os Estados Unidos fizeram um grande 

investimento em estudos psicométricos, que ganharam maior relevância no 

processo seletivo dos soldados, que passaram a ser avaliados em suas capacidades 

cognitivas e intelectuais e, também, na reavaliação dos soldados que retornavam 

das linhas de combate, realizando uma avalição diagnóstica de possíveis 

transtornos adquiridos.  

Para Macedo (2004), a crescente contratação de psicólogos por parte do 

governo Norte Americano para trabalharem nos processos seletivos e de 

psicodiagnósticos e o desenvolvimento de novos instrumentos para mensuração e 

avalição de estados mentais permitiram que a psicologia ganhasse maior 

credibilidade no âmbito social. 

Cunha (2000) enfatiza que a avaliação psicológica é um procedimento que 

está inserido em todas as áreas da psicologia, e, em cada área, seria necessário a 

realização de um levantamento de dados antes da intervenção psicológica para o 

entendimento do funcionamento do indivíduo e de suas demandas. 

Para o Conselho Federal de Psicologia (2015), a avaliação psicológica pode 

ser entendida 

(...) como o processo técnico-científico de coleta de dados, estudos 
e interpretação de informações a respeito dos fenômenos 
psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a 
sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas – 
métodos, técnicas e instrumentos” (Resolução 007/2003 - 
legislação/resoluções) 
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O Conselho Federal de Psicologia (2015) esclarece que o processo de 

psicodiagnóstico é uma das funções exclusivas do psicólogo garantidas por lei: nº 

4119 de 27/08/1962. 

Cunha (2000) descreve que o psicodiagnóstico possui uma vertente clínica 

voltada para o processo terapêutico, permitindo uma classificação nosológica e um 

direcionamento das intervenções clínicas. No decorrer do texto, as expressões 

‘psicodiagnóstico’ e ‘avaliação diagnóstica’ serão utilizadas como sinônimos e, antes 

de sua utilização, deve-se atender a uma queixa ou pedido preliminar para, assim, 

definir o melhor instrumento a se utilizar no decorrer do processo. 

Cunha (2000) define psicodiagnóstico como 

Psicodiagnóstico é um processo científico, limitado no tempo, que 
utiliza técnicas e testes psicológicos (input), em nível individual ou 
não, seja para entender problemas à luz de pressupostos teóricos, 
identificar e avaliar aspectos específicos, seja para classificar o caso 
e prever seu curso possível, comunicando os resultados (output), na 
base dos quais são propostas soluções, se for o caso. (p.26) 

 

O psicodiagnóstico é um procedimento de extrema importância antes da 

realização do tratamento psicoterapêutico. É um processo investigativo e elucidante, 

que visa auxiliar a descrição dos aspectos causais, responder as demandas 

oriundas do pedido de atendimento e evitar por parte do psicólogo atitudes 

onipotentes e ingênuas, focando no comportamento profissional. 

Cunha (2000) defende o rigor científico na realização do psicodiagnóstico e 

que este seja fruto de técnicas e testes psicológicos para, assim, ampliar a 

compreensão dos aspectos adaptativos da personalidade, patológicos e 

constitutivos. 

A autora supracitada ainda discorre sobre a importância do psicodiagnóstico e 

suas peculiaridades, estabelecendo critérios metodológicos como: 

  Classificação Simples:  aplicação de testes levando em consideração os 

aspectos educacionais e a idade cronológica do observado sendo expressos 

de forma quantitativa – Testes de inteligência global; 

 Descrição: através de dados obtidos através de testes direcionados para os 

processos cognitivos e estado mentais – Testes cognitivos (déficits) e exames 

para averiguar o estado mental; 

 Classificação Nosológica: Levantamento de dados para obtenção de 

informações acerca da história clínica e pessoal – Anamnese e entrevistas. 
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 Diagnóstico Diferencial: investigação comparativa de quadros sintomáticos e 

causais obtidos por relatos pessoais, familiares, redes sociais ou de 

profissionais da área de saúde e de resultados de avaliações e testes para 

categorizar os eixos pertinentes às categorias nosológicas presentes no CID 

e DSM, além do nível de funcionamento global; 

 Prognóstico: avaliar as condições que podem influenciar o curso do 

tratamento e do quadro sintomático e de possíveis correções ao longo do 

processo terapêutico. 

Para Arzeno (1995), a obtenção de uma metodologia adequada depende do 

desenvolvimento da capacidade investigativa e de estabelecer critérios claros e 

objetivos para viabilizar um diagnóstico preciso, permitindo um planejamento do 

curso de processo terapêutico. 

Arzeno (1995) ainda aponta que é necessário construir um plano de ação que 

permita identificar possíveis recursos que estabeleçam uma relação entre perguntas 

iniciais e respostas e que se deve definir as melhores técnicas e testes a serem 

utilizados com a finalidade de corroborar os dados que confirmem ou refutem as 

hipóteses levantadas no início do processo terapêutico. Para este fim, é necessário 

uma estruturação sistemática, levando em consideração as características 

individuais do sujeito, condições específicas como hospitalização, uso de 

medicamentos, comprometimentos físicos, motores, problemas de comunicação e 

problemas relacionados aos processos sensoriais, aspectos sócio-educacionais, 

além das estruturas físicas ambientais necessárias para a realização do processo de 

psicodiagnóstico. 

Cunha (2000) define alguns passos para o procedimento do psicodiagnóstico: 

 Entrevista inicial ou anamnese; 

 Diagnóstico preliminar; 

 Administração de testes e técnicas adequadas; 

 Seleção e integração de dados: síntese final; 

 Comunicação de resultados: entrevista devolutiva, laudo e parecer. 

 Prognóstico e encaminhamento. 

O modelo apresentado em questão para apreciação deste doutorado é 

relativo aos modelos utilizados pelas associações internacionais de saúde que 

estabelece uma classificação nosológica em função do tipo de sintomas que possui 
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maior importância ou prevalência dentro um quadro associado a transtornos mentais 

descritos pelo DSM V e pelo CID 10. 

Transtorno para a psicopatologia pode ser entendido como sinônimo de 

perturbação mental. Para o CID 10 (2011), o termo caracteriza-se por series bem 

definidas e que se situam entre normalidade e patologia.  

A Classificação de Transtornos Mentais e do Comportamento da CID 10 

(2011) Internacional define que 

O termo “transtorno” é usado por toda a classificação de forma a 
evitar problemas ainda maiores inerentes ao uso de termos tais como 
‘doença” ou “enfermidade”.  
Transtorno não é um termo exato, porém, é usado aqui para indicar a 
existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos 
clinicamente reconhecível associado, na maioria doas casos, a 
sofrimento e interferência com funções pessoais. Desvio ou conflito 
social sozinho, sem disfunção pessoal, não deve ser incluído em 
transtorno mental, como aqui definido. (p.05) 

 

O transtorno está associado a sofrimento ou incapacidade. Comportamentos 

socialmente desviantes não são considerados transtornos mentais, a não ser que se 

caracterizem como sintoma de uma disfunção, ou seja, sejam consequência de um 

sofrimento. Esse conceito que associa transtorno a sofrimento evita confundir a 

função dos profissionais de saúde mental com agentes de controle social.  

Os compêndios de classificações de transtornos mentais, o DSM V e o CID 

10, utilizam-se de agrupamentos classificatórios e de eixos de diagnóstico. As 

classificações seguem módulos por semelhança, baseados nos quadros 

sintomatológicos como transtorno esquizofrênico, transtornos de humor, transtornos 

de uso de substâncias, transtorno de ansiedade, transtornos de estresse pós-

traumático, transtornos somatoformes, transtornos sexuais, transtornos de 

personalidade entre outros. 

Na psicopatologia contemporânea, os quadros de classificações e 

manifestações de sintomas são muito semelhantes ou passíveis de serem 

confundidos, e frequentemente faz-se necessário o diagnóstico diferencial de uma 

equipe interdisciplinar para auxiliar no processo. 

O DSM V (2014) aponta eixos que permitem que o processo de diagnostico 

seja realizado seguindo critérios pré-estabelecidos internacionalmente e que sejam 

usados de forma padronizada. O quadro abaixo refere-se aos processos relativos a 

cada eixo, considerando a avaliação e a descrição dos quadros de sintomas. 
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Tabela 03 – Eixos de avalição DSM-V 

Eixo Avaliação Descrição 

Eixo I Transtornos 
Clínicos Outras 
condições que 
podem ser foco de 
atenção clínica. 

Apresenta os transtornos mentais e de 
comportamento e outras condições que 
podem ser foco de atenção do clínico. 

Eixo II Transtornos de 
Personalidade 
Retardo Mental 

Apresenta eventual presença de transtorno 
de personalidade e/ou a ocorrência de 
retardo mental. 

Eixo III Condições Médicas 
Gerais 
 

Relata possíveis condições médicas 
associadas e/ou concomitantes aos 
transtornos mentais avaliados que podem, ou 
não, aumentar os sintomas do paciente 

Eixo IV Problemas 
Psicossociais e 
Ambientais 
 

Apresenta fatores sociais, ambientais, de 
trabalho, etc., associados aos transtornos 
mentais e que podem aumentar ou reduzir a 
intensidade dos sintomas dos eixos I ou II. 

*Eixo 
V 

Avaliação Global do 
Funcionamento 
(AGF) 
 

Escore de avaliação do funcionamento do 
paciente no momento da avaliação. Valor 0 
(zero) para informações inadequadas, 100 
(cem) para funcionamento superior e, entre 1 
e 99, valores intermediários de intensidade de 
sintomas. 
No DSM V este eixo foi retirado. Entretanto, 
as avaliações devem ser realizadas mediante 
as necessidades clínicas terapêuticas para 
estabelecimento de avalição, controle e 
progresso do tratamento. 
 

   
Fonte: Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM V (2014) 

 

O CID, posteriormente ao DSM, apresentou também critérios estabelecidos 

segundo classificação nosológica e de diagnóstico determinando quadros 

semelhantes, sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. O quadro 

abaixo refere-se aos processos relativos a cada eixo apresentado no CID 10, 

considerando a avaliação e a descrição dos quadros de sintomas. 
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Tabela 04 – Eixos de avaliação CID-10 

Eixo Avaliação Descrição 

Eixo I Síndromes Clínicas 

Transtornos do 

Desenvolvimento 

Transtornos de 

personalidade 

Transtornos e 

condições físicas  

Apresenta os transtornos mentais e de 

personalidade condições que podem ser 

foco de atenção do clínico 

Eixo II Avaliação da 

disfunção 

Grau de 

incapacitação 

Apresenta critérios de avalição funcional e o 

grau de incapacitação 

Eixo III Fatores contextuais Apresenta os aspectos contextuais sociais e 

ambientais presentes no curso dos 

transtornos que podem modificar, alterar ou 

intensificar o quadro sintomático mediante 

as circunstâncias vivenciadas  

Fonte: Classificação de Transtornos Mentais e de comportamento da CID 10 (2011) 
 

Diversos aspectos devem ser levados em consideração para o 

estabelecimento de um diagnóstico, como o prejuízo funcional, o comprometimento 

global em relação aos processos cognitivos e das funções superiores e as perdas 

significativas em relação às interações sociais, profissionais, educacionais entre 

outras. 

Young (2011) enfatiza a dificuldade em estabelecer um diagnóstico de 

dependência de tecnologias digitais pelas circunstâncias associadas a seu uso, 

principalmente os benefícios oriundos da democratização do conhecimento e da 

propagação da comunicação em larga escala.  

A autora ainda retrata em sua obra Dependência de Internet: Manual e guia 

de Avalição e Tratamento que os universitários são considerados grupo de risco, 

pois esta população é incentivada a se manter conectada para prática do estudo e 

também devido aos aspectos sociais inerentes à convivência nos núcleos 

estudantis. Outros fatores que trazem consequências são os paradigmas laborais 

deste milênio, que trazem consigo novos parâmetros em relação aos processos 
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administrativos e funcionais e exigem um crescente controle e acompanhamento dos 

trabalhos executados, fazendo com que os indivíduos permaneçam várias horas 

conectados, mesmo fora do ambiente de trabalho. 

Os comportamentos exigidos pela realidade econômica podem trazer um 

risco para o próprio processo quando ultrapassa a capacidade de adaptação do 

indivíduo, gerando manifestações de conduta disfuncionais e desproporcionais. 

Neste caso Young (2011) relata que a melhor forma de fazer o diagnóstico de 

uso patológico de tecnologias digitais é realizar um processo comparativo com 

outras patologias com critérios já bem definidos e estruturados. 

No processo de diagnóstico, Young (2011) classifica as síndromes aditivas 

relativas aos transtornos de controle de impulso e da conduta presentes nas 

categorias 312.89 e 312.9 do DSM V e F63.8 do CID 10. Também podem ser 

classificadas dentro do espectro obsessivo compulsivo, presente na categoria F42 

do CID 10 e no DSM V 300.3 ou ao transtorno relacionado a outra substância não 

específica: 292. 9 no DSM V e F19.99 no CID 10. Ou, ainda, podem estar 

relacionadas à abstinência de outra substância presente na categoria 292.0 no DSM 

V e F19.293 do CID 10. 

King e Nardi, do Grupo DELETE (2014) (Desintoxicação e uso consciente de 

tecnologi@s) do Instituto de Psiquiatria da universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), estabelecem uma associação direta entre o espectro de ansiedade presente 

na categoria F41 do CID 10 e apresentam comorbidades específicas. 

Para King e Nardi do Grupo DELETE (2014), 

Indivíduos que geralmente apresentam um transtorno de ansiedade 
primário, que pode ser, por exemplo, transtorno do pânico, transtorno 
de fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de 
estresse pós-traumático, alguma fobia específica, entre outros.  
Em geral, os indivíduos nomofóbicos apresentam um perfil ansioso, 
dependente e com baixa autoestima. Algumas características 
observadas são perfeccionismo, ineflexibilidade e exigência consigo 
mesmo. (p.17) 

 

Para estabelecer um diagnóstico, King e Nardi do Grupo DELETE (2014) 

apresentam a presença de alguns sintomas como “ansiedade, angústia, nervosismo, 

taquicardia, tremores, suor excessivo, alterações na respiração, entre outros” e 

apontam que 
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A dependência patológica acompanha uma inadequação pessoal 
social e comportamental, e precisa apresentar sintomas históricos 
para que seja determinada. O comportamento nomofóbico (sensação 
de angustia e nervosismo quando impossibilitado de se comunicar 
por intermédio desses dispositivos serve de sinal para a existência 
um possível transtorno que deve ser investigado e tratado. (p.18) 

 

Young (2011) estabelece critérios diagnósticos para o estabelecimento do uso 

patológico de dependência: 

1 – Você se preocupa com a internet (pensa sobre atividades virtuais 
anteriores ou fica antecipando quando ocorrerá a próxima conexão?) 
2 – Você sente necessidade de usar a internet por períodos de 
tempo cada vez maior para se sentir satisfeito? 
3 – Você já se esforçou repetidas vezes para controlar, diminuir ou 
parar de usar a internet, mas já fracassou? 
4 – Você fica inquieto, mal humorado, deprimido ou irritável quando 
tenta diminuir ou parar de usar a internet? 
5 – Você fica online mais tempo do que pretendia originalmente? 
6 – Você já prejudicou ou correu o risco de perder um 
relacionamento significativo, emprego ou oportunidade educacional 
ou profissional por causa da internet? 
7 – Você já mentiu para familiares, terapeutas ou outras pessoas 
para esconder a extensão de seu envolvimento com a internet? 
8 – Você usa a internet como uma maneira de fugir de problemas ou 
de aliviar um humor disfórico (por exemplo, sentimento de 
impotência, culpa, ansiedade, depressão?) (p.38) 

 

Neste modelo, o processo diagnóstico segue dois aspectos: o quantitativo 

relacionado à resposta sim a pelo menos quatro a cinco questões e o qualitativo 

representado pela resposta dos itens 6, 7 e 8 correspondentes a capacidade dos 

usuários de tecnologias digitais lidar com situações presentes no cotidiano e seu 

funcionamento global preservado. 

O processo de diagnóstico deverá seguir critérios bem definidos para detectar 

com êxito os principais quadros relativos a dependência digital. O profissional deve 

se ater a três aspectos cruciais para identificar o quadro do indivíduo: o primeiro 

relativo ao tempo de exposição do sujeito ao ambiente digital; o segundo referente 

aos processos funcionais; e o terceiro às características da estruturação psíquica e 

outros transtornos associados, o que, segundo King e Nardi(2014) e Young(2011), 

são fatores que facilitam o desenvolvimento da dependência tecnológica. 

O transtorno de dependência digital apresenta duas características distintas: 

inabilidade social e ansiedade. A inabilidade social relaciona-se a dificuldades 

quanto a comunicação face a face, seja por prejuízos inerentes a verbalização e/ou 

a diminuição da capacidade do reconhecimento das emoções presentes na 
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linguagem não verbal, levando a uma menor habilidade de interação e menor 

estabelecimento de vínculo nas relações presenciais. A ansiedade é marcada por 

uma preocupação constante e excessiva em que o sujeito considera que suas 

relações serão prejudicadas caso não esteja conectado, levando a uma apreensão 

ou medo constante, podendo desenvolver alterações fisiológicas como agitações 

motoras, irritabilidade, tensão muscular, sudorese, fadiga, insônia entre outras. 

As diretrizes diagnósticas devem levar em consideração a prevalência de 

sintomas específicos nos últimos 4 a 6 meses relacionados a prejuízos funcionais, 

sociais, trabalhistas, acadêmicos entre outros. 

Os sintomas devem envolver: 

1 – uso excessivo (considerando os aspectos trabalhistas e educacionais); 

2 – comprometimento das atividades funcionais tais como alimentação, 

sono, higiene pessoal, entre outros; 

3 – perda na capacidade de comunicação face a face – (inabilidade social);  

4 – esquiva das atividades diárias (trabalho, atividades acadêmicas e de 

vínculos sociais); 

5 – apreensão e irritabilidade quando desconectado; 

6 – aparecimento de sintomas fisiológicos, tais como agitações motoras, 

sudorese, fadiga, tensão muscular; 

7 – incapacidade de controlar impulsos de conectividade quando presentes 

estímulos que remetam a tecnologias digitais; 

8 – perda da percepção do tempo quando conectado. 
 

Para o processo diagnóstico, o sujeito deve possuir pelo menos 3 itens do 

quadro de diagnóstico citado acima no últimos 4 a 6 meses. Entretanto, o principal 

ponto de atenção a ser considerado é a extensão dos danos ou comprometimento 

que a dependência digital impõe sobre o indivíduo. 

Outro fator a ser levado em consideração para o estabelecimento de 

diagnóstico é a existência de comorbidade patogênica, que pode ser entendida 

quando ocorre dois ou mais transtornos que estejam, num processo relacional, 

etiologicamente interligados. 

 Neste caso, a dependência digital poderia se desenvolver como uma 

comorbidade de outros transtornos, tais como: 
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1. Síndrome de dependência – Fx.2 

2. Esquizofrenia – F20 

3. Transtorno afetivo bipolar – F31 

4. Episódio depressivo – F32 

5. Agorafobia – F40.0 

6. Fobias sociais – F40.1; 

7. Transtorno do pânico – F41.0 

8. Transtorno de ansiedade generalizada – F41.1; 

9. Transtorno obsessivo-compulsivo – F42; 

10. Transtorno de estresse pós-traumático – F43.1; 

11. Transtorno de ajustamento – F43.2; 

12. Transtornos de hábitos e impulsos – F63 

13. Transtornos de preferência sexual – F65. 

 

A dependência de tecnologias digitais, por ser nova no que tange a sua 

classificação nosológica, traz tratamentos baseados em modelos oriundos de outros 

transtornos mentais, tais como: transtorno de controle de impulso, transtorno 

obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade, transtornos fóbicos, transtornos de 

uso de substâncias, jogo patológico, transtornos alimentares e sexuais. 

A combinação de tratamentos torna-se coerente em muitos casos por haver 

uma coexistência entre estes transtornos e a dependência de tecnologias digitais. 

Entretanto, deve-se ater ao processo diagnóstico que defina previamente os eixos 

centrais, baseado no CID 10 e DSM V. 

O diagnóstico diferencial permite definir o transtorno a ser previamente 

tratado e suas comorbidades, permitindo, assim, o planejamento do processo 

terapêutico. King e Nardi (2014) e Young (2011) também descrevem que o uso 

patológico de tecnologias digitais está associado a outras comorbidades e que seus 

portadores possuem maior probabilidade de desenvolverem dependência. 

Os tratamentos usuais utilizam-se de técnicas que promovem a 

reestruturação cognitiva e a reeducação do uso e manejo das tecnologias digitais, 

tendo como premissas a diminuição do tempo gasto conectado (on-line) e o 

melhoramento das relações sociais, permitindo uma ampliação de redes sociais fora 

das tecnologias digitais. Entretanto, tais tratamentos não trabalham a reestruturação 

em relação à capacitação dos sujeitos portadores de dependência de tecnologias 
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digitais em ampliar suas habilidades de comunicação verbal e não verbal, o que 

poderia aumentar sua assertividade no reconhecimento das expressões faciais, 

melhorando, assim, suas habilidades na cognição social. 

Young (2011), ao citar Dell’Osso, Altumura, Allen, Marazziti e Rollander, 

estabelece que o processo diagnóstico está relacionado com o transtorno de 

espectro compulsivo-impulsivo e envolve o uso conectado e desconectado de 

computador ou equipamentos móveis que permitam a conexão e estão associados a 

três subtipos específicos como: jogos, preocupações sexuais, e recepção e envio de 

mensagens. Apresentam um quadro sintomatológico como 

1 – uso excessivo, frequentemente associado à perda de percepção 
da passagem de tempo ou negligência de impulsos básicos; 
2 – abstinência, incluindo sentimentos de raiva, tensão e/ou 
depressão quando o computador não está acessível; 
3 – tolerância, incluindo a necessidade de um computador melhor, 
com mais recursos, mais softwares ou mais horas de uso; 
4 – repercussões negativas, incluindo brigas, mentiras, desempenho 
insatisfatório, isolamento social e fadiga. (p.39) 

 

Young (2011) desenvolveu Teste de dependência de Internet (IAT) validado 

em 2004 e adaptado em mais de 17 países, sendo reconhecido como o primeiro 

teste global para mensurar o grau de dependência. O teste mede os aspectos 

relativos a extensão do envolvimento do usuário patológico, classificando o prejuízo 

funcional em leve, moderado e grave. O teste apresenta as seguintes questões: 
 

1 - Com que frequência você descobre que ficou conectado mais 
tempo do que pretendia? 
2 - Com que frequência você negligencia tarefas domésticas para 
passar mais tempo conectado? 
3. Com que frequência você prefere a emoção da Internet à 
intimidade com seu/sua parceiro(a)? 
4. Com que frequência você constrói novos relacionamentos com 
amigos usuários on-line?  
5. Com que frequência outras pessoas em sua vida se queixam a 
você sobre a quantidade de tempo que você passa on-line?  
6. Com que frequência suas notas ou tarefas da escola sofrem por 
causa da quantidade de tempo que você passa on-line?  
7. Com que frequência você checa seu e-mail antes de qualquer 
outra coisa que você precise fazer?  
8. Com que frequência seu desempenho ou produtividade no 
trabalho sofre por causa da Internet?  
9. Com que frequência você fica na defensiva ou guarda segredo 
quando alguém lhe pergunta o que você faz on-line?  
10. Com que frequência você bloqueia pensamentos perturbadores 
sobre sua vida com pensamentos leves da Internet?  
11. Com que frequência você se pega pensando em quando você vai 
estar on-line novamente?  
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12. Com que frequência você teme que a vida sem a Internet seria 
chata, vazia e sem graça?  
13. Com que frequência você estoura, grita ou se mostra irritado(a) 
se alguém lhe incomoda enquanto você está on-line?  
14. Com que frequência você dorme pouco por ficar logado(a) até 
tarde da noite?  
15. Com que frequência você se sente preocupado(a) com a Internet 
quando está off-line ou fantasia que está on-line?  
16 Com que frequência você se descobre dizendo “só mais uns 
minutinhos” quando está conectado? 
17 Com que frequência você tenta diminuir a quantidade que passa 
conectado e não consegue? 
18. Com que frequência você tenta esconder quanto tempo você está 
on-line?  
19. Com que frequência você opta por passar mais tempo on-line em 
vez de sair com outras pessoas?  
20. Com que frequência você se sente deprimido(a), mal-
humorado(a) ou nervoso(a) quando está off-line e esse sentimento 
vai embora assim que você volta a estar on-line? (p.40) 

 

A avaliação do teste consiste em intervalos pré-estabelecidos que vão de 0 a 

30 pontos para normal, 31 a 49 pontos para leve, 50 a 79 pontos para moderado e 

acima de 80 para grave. 

Para o estabelecimento de um diagnóstico, é preciso, em muitos casos, de 

uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar para levantar os aspectos envolvidos 

no comprometimento que o uso de tecnologias de tecnologias digitais proporciona 

no cotidiano de cada sujeito, seja no âmbito educacional, social, pessoal entre 

outros. 

Young (2011) aponta que os critérios de diagnósticos de usuários patológicos 

são difíceis de serem estabelecidos devido à propagação e à inserção em massa 

das tecnologias digitais no cotidiano das pessoas, o que dificulta a percepção de que 

as tecnologias digitais, além de apresentarem ganhos significativos na vida de cada 

indivíduo, também apresentam malefícios que podem comprometer vários aspectos 

relacionados ao cotidiano de cada sujeito. 

Neste âmbito, baseado nos estudos de Freitas-Magalhães (2011), os 

portadores de transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos do DSM 

apresentam déficits cognitivos em relação a identificação e caracterização das 

emoções básicas, (medo, raiva, alegria, aversão, tristeza e surpresa) com exceção, 

para ambos os grupos, das emoções tristeza e raiva.  

Os estudos apresentados pela Universidade Fernando Pessoa realizados no 

Laboratório de Expressão Facial da Emoção apontam a singularidade de que os 
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dependentes químicos possuem alterações químicas e na estrutura cerebral na via 

mesolímbica e que estão diretamente envolvidas na busca de prazer e que servem 

de reforço aos comportamentos de dependência.  

Neste aspecto, o presente estudo vem propor um processo de diagnóstico 

auxiliar que possa diminuir a dificuldade do estabelecimento do diagnóstico de 

usuários de tecnologias digitais e os possíveis erros no reconhecimento da 

patologia. 

Juntamente com os diversos instrumentos supracitados, o Teste de 

Reconhecimento Facial poderá contribuir para identificar déficits cognitivos no 

reconhecimento de expressões emocionais primárias ou básicas permitindo uma 

maior assertividade na classificação e posteriormente no prognostico e planejamento 

do tratamento. 

O teste foi desenvolvido pelo psicólogo norte americano Paul Ekman, desde a 

década de 70 do século XX, com fotografias já validadas e empregadas nos mais 

variados contextos, provenientes de dois sistemas: o Facial Action Coding System e 

o Micro Expression Training Tool. O teste encontra-se no anexo C. 
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8 – METODOLOGIA 

 

A presente investigação constituiu-se em uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa de caráter correlacional. Dentro do processo acadêmico e cientifico, esta 

pesquisa objetiva estabelecer um procedimento sistemático que possibilite a reflexão 

através de levantamento bibliográfico, elaboração e aplicação de um Teste de 

Reconhecimento Facial de Emoções Básicas e a utilização do Teste de 

Dependência de Internet, com última validação em 2008, e sendo considerado o 

primeiro instrumento de mensuração psicométrica global cujos dados serão obtidos 

por: 

 Documentação direta (pesquisa de campo, questionários) obtida na 

população que já tenha concluído ou em conclusão de Universidade na 

Região de Macaé; 

 Documentação indireta (pesquisa de fontes primárias e de bibliografias); 

 Análise dos dados, informações e documentos levantados. 

 Abordagem qualitativa e quantitativa como metodologia de pesquisa; 

 Pesquisa exploratória: levantamento bibliográfico, registros e dados 

arquivados em instituições de ensino e pesquisas realizadas anteriormente. 

 Interrelacionar os dados levantados com as referências, proporcionando uma 

avaliação mais consistente. 

De acordo com Fiorin (2008), sob a perspectiva da investigação científica, 

determinados parâmetros devem ser analisados de forma sistêmica e aberta, 

postulando as diversas variáveis envolvidas em sua estruturação, como é o caso 

dos estudos relativos a fatores biopsicossociais. Algumas investigações psicológicas 

ou sociais são extremamente focais, procurando determinar pontos e privilegiar 

certos eventos como cruciais. Porém, na estruturação psíquica e formação de 

identidades, focar um determinado evento como sendo eliciador postula 

simplesmente caracterizar este como sendo primordial e, neste caso, o fator 

determinante. 

 

Fiorin (2008) aponta como fator de extrema importância a (...) 
interdisciplinaridade que pressupõe uma convergência, uma 
complementaridade, o que significa, de um lado, a transferência de 
conceitos teóricos e de metodologias e, de outro, a combinação de 
áreas. (p.06) 
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Nesta perspectiva, ao se estudar o processo de formação da estruturação do 

psiquismo da espécie humana, não se trata de fazer referência a um sujeito isolado, 

mas ao resultado de suas relações. 

No âmbito de investigação científica para a realização desta pesquisa, foram 

utilizadas abordagens qualitativas e quantitativas. De acordo com Souza, Manhães e 

Kauark (2010 p. 26), a qualitativa enfatiza o campo fenomenológico, “(...) isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números”, enquanto o quantitativo delimita o que é 

mensurável, “(...) o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las.” 

Para Lakatos e Marconi (1991) a pesquisa quantitativa basicamente é 

constituída por investigações empíricas que têm como principal finalidade delinear e 

analisar variáveis ligadas a fatos ou fenômenos, possibilitando maior precisão e 

controle estatístico, além de contribuir com dados para a verificação dos problemas 

e hipóteses.  

A pesquisa constitui um estudo exploratório que, segundo Gil (2007 p. 45), 

“(...) tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores.” Dentro do processo exploratório, utilizam-se 

diversos aspectos, tais como a escolha e delimitação da amostragem, técnicas 

quantitativas de coleta de dados e análise dos resultados. 

Para Souza, Manhães e Kauark (2010), o caráter exploratório da pesquisa 

refere-se diretamente a sua natureza, apontando para uma metodologia que 

apresenta análises e interpretações das mensurações obtidas por dados 

estatísticos, levantados através de questionários e comparações obtidas na revisão 

de literatura. Os dados coletados e tratados através da mensuração proporcionam o 

desenvolvimento de gráficos para melhor vislumbrar sua interpretação matemática, 

promovendo confiabilidade e fidedignidade.  

O caráter correlacional desta pesquisa visa investigar a relação entre duas 

variáveis: dependência de tecnologias digitais e déficit cognitivo no reconhecimento 

de expressões emocionais básicas. 
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8.1 População e amostra 

 

O processo utilizado na pesquisa foi de documentação direta (pesquisa de 

campo, questionários) obtida na população matriculada nas instituições de ensino 

superior particulares e públicas da cidade de Macaé. 

De acordo com o Inep (2015), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, Macaé possui 17 instituições de ensino superior, com 

35 graduações, tendo aproximadamente 7.935 alunos matriculados. 

Para aplicação dos questionários, foi definido como público alvo alunos da 

Universidade Estácio de Sá, da cidade de Macaé, do curso de administração de 

empresas. O curso de administração de empresas, UNESA – Macaé, no ano de 

2016, contava com aproximadamente 430 alunos, dos quais 90 participaram do 

processo. 

A escolha desta população objetiva garantir que os respondentes do 

questionário tenham acesso à internet, seja em suas residências ou pela estrutura 

acadêmica que a instituição oferece para o acesso à rede internacional de 

computadores. 

Young (2011) através de sua pesquisa relata que  

Conselheiros universitários argumentam que os alunos são a 
população que corre maior risco de desenvolver uma dependência 
de internet, uma vez que o uso do computador é incentivado, os 
dormitórios tem conexão e os aparelhos móveis (celulares de última 
geração) que permitem conexão são muito comuns atualmente. 
(p.51) 

 

Para se calcular a amostra, Gil (2007) aponta a necessidade de estabelecer o 

uso estatístico para alcançar o número adequado de aplicação de questionários.  

O estatístico Santos (2012) disponibiliza a fórmula abaixo, possibilitando 

determinar o número adequado de indivíduos dentro do grupo investigado. 

 

 

 

 

                            Figura 10: Fonte Santos – Fórmula calculo amostral 

Onde se pode analisar a fórmula como: 
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• n - amostra calculada 

• N – população 

• Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

• p - verdadeira probabilidade do evento 

• e - erro amostral 

Para o cálculo da amostra e número adequado de questionários, foram 

utilizados os seguintes dados: 

• Erro amostral 5%; 

• Nível de confiança 95%; 

• População 7935; 

• Percentual máximo 6%; 

• Total da amostra=86. 

De acordo com Santos (2012), o estabelecimento estatístico é um fator 

preponderante para a confiabilidade dos resultados de uma pesquisa. O autor ainda 

aponta que o erro amostral é a diferença entre o valor estimado pela pesquisa e a 

situação efetivamente existente e que o procedimento mais aplicado é de 05 (cinco) 

por cento de erro. Outro fator ressaltado pelo autor é o nível de confiança exigida, 

que é a probabilidade de que o erro amostral efetivo seja menor do que o obtido pela 

pesquisa. Neste caso, foi utilizado um nível de noventa e cinco por cento de 

confiança. 

Santos (2012) também enfatiza a necessidade de se estabelecer um 

percentual máximo quando existem várias categorias. No caso da cidade de Macaé, 

que atrai pessoas das cidades vizinhas para estudar e trabalhar, é necessário 

estipular uma cota relativa a indivíduos que não são residentes da cidade. Por 

estimativa, isto corresponde a 06 (seis) por cento das pessoas matriculadas no 

centro universitário e instituições particulares. 

 

8.2 Procedimentos e instrumentos 

 

A pesquisa de doutorado foi realizada em dois grupos de aproximadamente 

50 participantes intercalados por semanas, para, assim, estabelecer um parâmetro 

metodológico mais consistente e não um recorte temporal. A realização dos testes 

em dois grupos foi determinado para poder estabelecer a fidedignidade e 



87 

 

 

confiabilidade, demonstrando a capacidade dos resultados serem reproduzidos 

dadas às mesmas condições. 

Não foram utilizados grupos controle para servirem de parâmetro. Pode-se 

entender grupo controle como um grupo que não é submetido ao processo de 

intervenção. Este não foi considerado necessário, pois o teste de dependência de 

internet desenvolvido por Young (2011) já tinha passado por validação, como 

também o teste de expressões faciais desenvolvido por Ekmam e colaboradores 

(2002). 

Para a elaboração do teste de reconhecimento de expressões faciais, 

apresentados no apêndice A, foram utilizadas 20 imagens, em preto e branco, 

oriundas do METT (Micro Expression Training Tool) e do (FACS) Facial Action 

Coding System, ambos desenvolvidos por Ekman e colaboradores. (EKMAN; 

FRIESEN; HAGER, 2002) 

O teste de expressões faciais foi compilado a partir de outros dois testes 

descritos acima e devidamente testados e validados. As escolhas das imagens 

seguiram um padrão na tentativa de diminuir o efeito da aprendizagem e o efeito da 

constância perceptiva. Por isso, foram escolhidas mais de uma imagem por emoção. 

Compreende-se efeito da aprendizagem quando, no desempenho do voluntário, 

ocorre uma melhora sem nenhuma intervenção que a justifique. A prática produz 

diminuição da ansiedade, além de familiarizar o voluntário com os instrumentos 

utilizados, aumentando os pontos ou escore de acertos. A constância perceptiva 

também está diretamente ligada ao efeito da aprendizagem. Pode-se entender 

constância perceptiva como o processo de manter determinadas características 

presentes sem alterar o objeto observado; quando vemos um objeto sem levar em 

consideração as pequenas mudanças ocorridas. Por estes motivos foram escolhidas 

faces diferentes para mais de uma emoção. 

Para a obtenção de dados, relativos ao teste de dependência de internet, 

Young (2011) utilizou-se a escala desenvolvida por Rensis Likert. Esta escala  

(...) é composta por um conjunto de frases (itens) em relação a cada 
uma das quais se pede ao sujeito que está a ser avaliado para 
manifestar o grau de concordância desde o discordo totalmente 
(nível 1), até ao concordo totalmente (nível 5). Mede-se a atitude do 
sujeito somando, ou calculando a média, do nível selecionado para 
cada item. (p.26) 

 

Segundo Alexandre (2003), 
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(...) em uma escala com cinco categorias definida como 0- discordo 
totalmente, 1- discordo, 2- nem concordo e nem discordo, 3- 
concordo e 4- concordo totalmente, a retirada da categoria central 
pode conduzir o entrevistado a ter uma tendência de marcar na 
escala uma posição positiva, no caso a categoria três, ou uma 
posição negativa no caso a categoria um. Uma das grandes 
preocupações em qualquer pesquisa, em particular, aquelas onde o 
elemento humano é a unidade a ser pesquisada ou o fornecedor das 
informações investigadas com base na sua percepção, é o fiel 
registro dessas informações, isto é, o que se deseja registrar é a 
opinião do entrevistado que retrate a realidade do fenômeno 
estudado (p.02). 

 

O questionário Likert usado foi aprovado e validado pela Associação Federal 

de Psicologia dos Estados Unidos e mais dezessete países, por suas respectivas 

associações. No Brasil, a validação foi realizada pela USP1 (Universidade de São 

Paulo). O questionário em questão se encontra no anexo A.  

A avaliação do questionário obedece aos critérios estabelecidos na sua 

padronização, que visa levantar dados e informações para uma análise clínica do 

sujeito avaliado. Cada resposta obedece a uma pontuação a seguir: 

 Raramente – 1 ponto; 

 Ocasionalmente – 2 pontos; 

 Frequentemente – 3 pontos; 

 Geralmente – 4 pontos; 

 Sempre – 5 pontos; 

 Não Aplicável – 0 pontos. 

De acordo com Young (2011), para obter-se o resultado do questionário é 

necessário que se some os números das respostas dentro dos valores estipulados 

acima e compare com os intervalos de pontuação de nível de dependência, na 

seguinte sequência: 

 Intervalo Normal: 0-30 pontos; 

 Leve: 31 – 49 pontos; 

 Moderado: 50 – 79 pontos; 

 Grave: 80 – 100 pontos. 

 

_________________________________________________ 

1- Para ter acesso à versão validada em língua portuguesa, ver Conti, M ET AL. (no prelo) Brazilian 

Portuguese Translation, Cross-cultural Adaptation, and Internal Consistency analisis of the Interne 

Addiction Test. Caderno de Saúde Pública/USP. 
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Várias são as vantagens da aplicação de um questionário clínico da área da 

psicologia para uso de diagnóstico, pois sua validação é reconhecida por diversas 

entidades idôneas e seus respectivos conselhos federais, possibilitando maior 

credibilidade e confiabilidade dos resultados obtidos, além de possuir uma 

sequência clara e pré-determinada para a sua aplicação e obtenção de resultados. 

Faz-se, assim, ter 

 Utilização fácil; 

 Agilidade na aplicação; 

 Facilidade na correção; 

 Custo médio de implementação; 

 Exigência de resposta completa. 

Levando à risca o método de aplicação e sendo respondida de modo correto, 

permite consideravelmente uma maior velocidade de apuração dos dados e 

credibilidade. 

Os participantes desta pesquisa de doutorado foram selecionados segundo o 

critério de escolha por conveniência que consiste na participação de indivíduos que 

atendam aos critérios determinados e que sejam de fácil acesso ao investigador. 

Para que os indivíduos participassem desta pesquisa sobre dependência de 

tecnologias digitais, em primeiro lugar foi necessário que lessem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). Após a leitura, foram 

explicitados os objetivos da pesquisa e foram assegurados sobre o caráter sigiloso 

da mesma, no qual todos os participantes seriam identificados apenas por números 

presentes na parte superior dos testes. Em seguida, foram assinadas e entregues  

pelos participantes. 

Posteriormente à leitura e assinatura do TCLE, foi solicitado aos participantes 

que respondessem o questionário (apêndice B) e as questões do teste de 

dependência de internet (anexo A), com duração máxima de 40 minutos. 

Em seguida, foi feita a aplicação do teste de expressões faciais básicas, sendo 

solicitado a máxima atenção em seu decorrer. Foi explicado que cada participante 

teria uma folha contendo 20 retângulos em branco com o número específico de cada 

foto (apêndice D), das 20 presentes no apêndice C. Foi explicado que cada imagem 

devidamente numerada seria projetada em um Datashow, ficando visível por no 
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máximo 20 segundos e que deveriam ser nomeadas de acordo com as expressões 

emocionais básicas: 

 Alegria; 

 Tristeza; 

 Raiva; 

 Surpresa (espanto); 

 Medo; 

 Repulsa (aversão – nojo); 

A cada foto apresentada, os participantes deveriam nomeá-las no retângulo 

específico da folha de resposta. Com o término dos testes, todos foram recolhidos e 

novamente foi realizado o agradecimento. 

 

8.3 Análise e Interpretação dos Resultados 

 

A análise e interpretação dos dados coletados nesta pesquisa têm por 

finalidade buscar respostas à questão do problema relativo a identificar de que forma 

a dependência de tecnologias digitais interfere nos processos de comunicação 

verbal e não verbal modificando as relações interpessoais e propiciando o reforço do 

uso patológico. 

Para conjecturar em parte a resposta, foi necessária uma pesquisa extensiva 

sobre teorias e informações para embasar cientificamente e ligar de forma 

interdisciplinar os conceitos, possibilitando um viés mais amplo. Apoiado-se sobre 

um questionário aplicado no campo clínico da psicologia, pode-se obter resultados 

mensuráveis. 

Para a análise do questionário clínico do teste de dependência de internet, 

desenvolvido por Young (2011), deve-se considerar dois aspectos: primeiro, o 

quantitativo, obtido através do resultado matemático; segundo, o qualitativo, pela 

análise de questões que evidenciam o fator sintomático. As questões 12 e 14, 

apresentadas abaixo, respectivamente, demonstram a perspectiva sintomática. 

 Questão 12 - Com que frequência você teme que a vida sem a Internet 

seja chata, vazia e sem graça? 

 Questão 14 - Com que frequência você dorme pouco por ficar logado 

(a) até tarde da noite? 
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De acordo com Young (2011), a análise das questões deve ser 

cuidadosamente avaliada, pois caso a pessoa tenha respondido frequentemente, 

geralmente ou sempre, na questão 12, pode evidenciar falta de percepção ou receio 

e medo de reconhecer a proporção que a internet tenha em sua vida. Caso tenha 

respondido geralmente ou sempre na questão 14, aponta para o sono perdido 

devido às longas horas à frente do computador, prejudicando sua saúde, rendimento 

acadêmico, no trabalho e social. 

Para uma análise mais cuidadosa e científica, existe dois guias relacionados à 

psicopatologia utilizados por médicos e psicólogos, o DSM V e o CID 10. 

Dos 90 questionários aplicados, 62 foram por universitários do gênero 

feminino e 28 do gênero masculino. Os resultados obtidos foram traduzidos 

matematicamente e estatisticamente para melhor entendimento, o que será 

demonstrado nos gráficos abaixo. 

Gráfico 03 – Nível de Dependência de Internet de Normal a Grave dentro de 
população pesquisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Gráfico 03: Fonte Pesquisa do autor: do normal ao grave. 
 

O gráfico 03 é referente ao nível de dependência extraído dos 90 

questionários aplicados, dos quais 71 avaliados estão dentro do que a literatura 

científica aponta como normal, e os outros 19 avaliados estão dentro do intervalo de 

dependência leve a grave. São 8 avaliados considerados leves, 5 moderados e 6 

graves. Os manuais de transtornos mentais classificam a patologia dentro de uma 

curva de normalidade baseado em graus de sintomatologia, levando em 
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consideração os aspectos qualitativos e quantitativos que envolvem o 

comprometimento psicológico, físico e social. 

Gráfico 04 – Nível de dependência de internet referente à porcentagem da 
população pesquisada 

    Gráfico 04: Fonte Pesquisa do autor: população total 

O gráfico 04, referente ao nível de dependência, faz referência ao percentual 

de cada nível dentro do intervalo de normal a grave. Deve-se considerar que 100% é 

a totalidade dos avaliados que responderam o questionário, dos quais 79% não 

apresentam sinais sintomáticos; entretanto, 21% apresentam sinais sintomáticos 

distribuídos, respectivamente, em 9% dos avaliados considerados leves, 5% 

moderados e 7% graves. 

Os avaliados com sinais sintomáticos de moderado a grave apresentaram 

respostas relativas a frequentemente, geralmente e sempre na questão 12 e 14 do 

teste de dependência de internet, o que evidencia o grau de comprometimento no 

cotidiano e na proporção que a internet possui na vida dos dependentes. 

Os estudos mencionados na pesquisa apontam que, entre os universitários, 

de 13% a 18% apresentam sintomas de dependência, enquanto 6% a 15% das 

demais populações apresentam os mesmos sintomas. Entretanto, no Brasil, não há 

estudos referentes ao uso patológico de tecnologia e internet. Os valores de 19% 

entre os universitários estão dentro do esperado. 
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O resultado encontrado, levando em consideração o desvio padrão de 2,5% 

para cima e para baixo, está dentro do intervalo no cruzamento de populações e 

culturas. 

Gráfico 05 – Grau de acerto na identificação de expressões faciais básicas 

   Gráfico 05: Fonte Pesquisa do autor grau de acerto na identificação de expressões faciais básicas 

O gráfico 05, referente à capacidade de reconhecimento das expressões 

faciais das emoções básicas, faz referência ao percentual de acerto dentro do 

intervalo de normal a grave. Os avaliados tiveram, na avalição do reconhecimento 

das expressões faciais das emoções básicas ou primárias (alegria, tristeza, medo, 

surpresa, raiva e aversão), uma pontuação inversamente proporcional ao número de 

acerto de acordo com a gravidade da dependência de tecnologias digitais, ou seja, 

quanto maior o grau de dependência, menor a capacidade de reconhecimento das 

expressões faciais apresentadas. Os indivíduos sem sinais sintomáticos tiveram um 

índice de acerto de 76 por cento no processo de identificação das expressões faciais 

das emoções básicas, enquanto os que apresentam sinais sintomáticos leves 

apresentaram 63 por cento de acerto no processo de identificação das expressões 

faciais das emoções básicas, os moderados 51 por cento de acerto e os graves 43 

por cento. 

Os dependentes de tecnologias digitais manifestaram dificuldade na 

percepção das emoções básicas, com exceção das emoções tristeza e raiva. 
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Pode-se inferir que quanto maior o grau de dependência digital menor a 

capacidade de reconhecer emoções básicas, o que leva a crer que há modificações 

disfuncionais das áreas cerebrais específicas responsáveis pela cognição social. 
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9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notório que existe uma influência direta das tecnologias digitais sobre o 

comportamento humano, trazendo novos arranjos e novas características de 

funcionamento psíquico e social. Os novos paradigmas comportamentais e sociais 

presentes neste início do século XXI traz desafios significativos em relação ao 

estabelecimento de novos conceitos sobre a nosologia, semiologia e, 

principalmente, o diagnóstico. 

Estabelecer critérios de diagnósticos são de extrema importância, pois 

integram um novo campo conceitual e, ao mesmo tempo, norteiam definições de 

patologia e normalidade dentro das características contextuais históricas e sociais. 

No CID 10 e no DSM V, o uso patológico de tecnologia digital pode ser 

descrito como Transtorno Compulsivo ou incluso como Transtorno de Controle de 

Impulso. Por isso, o presente trabalho vem apresentar uma proposta de diagnóstico 

que abrange as singularidades presentes no Transtorno de Dependência Digital. 

As propostas levantadas nas questões norteadoras e nos objetivos foram 

durante o estudo sendo gradativamente comprovadas, tanto a nível qualitativo 

quanto quantitativo. Na perspectiva qualitativa, os estudos apresentados por Freitas-

Magalhães (2001) sobre a perda da capacidade da cognição social e mais 

diretamente a perda de parte da capacidade da comunicação não verbal em 

dependentes químicos em Portugal fazem uma relação intrínseca, necessária ao 

estudo da perda de capacidade de cognição social em dependentes digitais, pois as 

áreas cerebrais responsáveis pelos processos de dependência produzem um forte 

efeito sobre o sistema dopaminérgico e, por consequência, sobre o sistema 

mesolímbico e o núcleo accumbens, responsáveis, principalmente, pelas funções 

executivas relacionadas a motivação e emoção e ao sistema de recompensa. 

Outro fator importante é que Young (2011) aponta que as dependências 

relacionadas a internet, jogos de azar, comida, sexo entre outras estão relacionadas 

diretamente aos processos dopaminérgicos da via mesolímbica e do centro de 

recompensa do cérebro.  

Neste âmbito, este estudo aponta que o uso abusivo de tecnologias digitais 

produz uma dessensibilização dos receptores de dopamina, gerando, assim, uma 

maior exposição para obtenção de prazer, o que provocaria um reforço do 
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comportamento e a sustentação da dependência. A utilização destes processos 

relacionados ao mecanismo de recompensa e prazer, a via mesolímbica, nos 

dependentes químicos e comportamentais, traz consequência ao aparato cognitivo, 

gerando dificuldades em estabelecer o reconhecimento de padrões das expressões 

faciais básicas, diminuindo gradativamente a interação face a face e aumentando a 

comunicação por meio de tecnologias digitais, ocasionando um reforço do 

comportamento aditivo. 

Vários estudos apontam que algumas psicopatologias podem interferir no 

processo de avaliação das emoções, dificultando assim os processos de adaptação 

nas interações sociais. Assim, as pesquisas realizadas por Damásio (2012) vão ao 

encontro das pesquisas de Bausseron, Luminet e Groote (2014), descritas no 

Tratado de Regulação das Emoções, que relatam que há presença de alexitimia em 

vários transtornos e perturbações psicológicas. “A alexitimia é um traço de 

personalidade que se caracteriza por uma dificuldade de identificação das emoções 

e de as comunicar aos outros.” (p.313) 

Em relação aos aspectos qualitativos, os gráficos 03 e 05, nível de 

dependência e grau de acerto de expressões faciais básicas, demonstram que há 

uma associação direta entre perda de capacidade cognitiva em reconhecer emoções 

e a dependência digital. A análise dos gráficos demonstra que existe uma perda 

crescente da capacidade da cognição social em relação ao nível de dependência 

digital. Os resultados vão ao encontro de teóricos que estudam outras 

dependências, reforçando que diversas pesquisas baseadas na neurociência vêm 

apontando que várias patologias desenvolvem um grau de alexitimia, como 

depressão, transtorno bipolar, dependência de cocaína e álcool, entre outras. 

No decorrer do estudo, a hipótese de que a dependência digital traz prejuízos 

à cognição social veio a ser confirmada e personificada nos resultados analisados. 

Diferentemente de outros teóricos, o que este estudo traz de novo é a relação 

entre a diminuição da capacidade de reconhecer emoções básicas pelos 

dependentes digitais e um diagnóstico que permeia este achado. 

Um diagnóstico que inclua a inabilidade social relativa à diminuição da 

capacidade da comunicação não verbal estabelece novos paradigmas para a 

identificação e posteriormente tratamento adequado. Ter um instrumento que 

contribua para a investigação da dependência digital diminui os possíveis erros 
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oriundos de um procedimento que anteriormente levava apenas o relato do paciente 

e a execução de um questionário.  

Por isso, o que torna singular este estudo é a relação entre perda da 

capacidade cognitiva social relacionada a linguagem não-verbal e os centros 

cerebrais específicos, possibilitando um novo fator para realização de diagnóstico e 

estabelecimento de uma nova proposta de nosologia, o que, posteriormente, 

possibilitará uma terapia clínica voltada para os dependentes digitais. 

Os resultados encontrados no estudo dessa pesquisa poderão colaborar com 

investigações acerca da influência da tecnologia e, especificamente, da internet e 

redes sociais digitais sobre o psiquismo humano, bem como os riscos inerentes ao 

uso patológico, o que torna possível estabelecer parâmetros e conhecimento para 

inferir precauções dentro de um sistema preventivo para sanar danos à saúde 

mental, física e os problemas sociais oriundos da utilização. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Este documento, denominado Consentimento Livre e Esclarecido, tem por 

finalidade tentar perceber exatamente o modo como o uso da internet influencia a 

estruturação psíquica e social humana, bem como esclarecer os objetivos da 

Pesquisa que será concluída em forma de Tese de Doutorado no Curso de Pós-

graduação em Cognição e Linguagem no Centro de Ciências do Homem, na 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, no município de 

Campos dos Goytacazes/RJ. 

 O presente projeto pretende estabelecer se o uso excessivo ou inadequado 

da internet e redes sociais digitais influenciam a estruturação psíquica e 

comportamental dos usuários. 

 O questionário e o teste possuem por finalidade apenas corroborar a literatura 

científica sobre dependência de internet e sua influência sobre o psiquismo humano. 

É seu direito, como avaliado, saber que a qualquer momento tem o direito de 

interromper o processo e impedir sua divulgação. 

 A presente pesquisa não oferece riscos seja do ponto de vista psíquico ou 

social, porque o projeto segue os parâmetros acadêmicos da Universidade Estadual 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro e código de ética exigido pelo Conselho Federal e 

Regional de Psicologia, mantendo, assim, o anonimato e o sigilo completo das 

informações obtidas dos avaliados, destinando-se apenas a fins científicos e como 

instrumento de trabalho  para tal investigação. Leia quantas vezes quiser e 

pergunte o que julgar necessário antes de assinar o termo de autorização da 

entrevista. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu,___________________________________________________________, 

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº                       , CPF                         ,autorizo a 

utilização deste questionário clínico e sua posterior análise para pesquisa e 

sua divulgação, desde que resguardado o anonimato  e sigilo das informações 

prestadas, cedendo os direitos autorais para o Projeto de Pesquisa sobre o 

uso da internet e sua influência na estruturação do psiquismo humano e suas 

relações na vida social. 

DECLARO, outrossim, saber que a qualquer momento, tenho o direito de 

interromper o processo de avaliação ou, então, impedir sua divulgação, caso já 

não tenha sido realizada, sem que isto represente nenhum prejuízo ao meu 

anonimato e sigilo. 

 

Campos dos Goytacazes _____, de ______________ de 20___. 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

______________________________________ 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Jefferson Cabral Azevedo CRP - 32548 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO: LEVAMENTO DE DADOS 

 

1 - Marque a sentença abaixo de acordo com sua faixa etária: 

      De 14 a 18 anos idade 

      De 19 a 23 anos de idade 

      De 24 a 28 anos de idade 

      De 29 a 33 anos de idade 

      De 34a 38 anos de idade 

      De Acima de 39 anos de idade 

2 - Marque a sentença abaixo de acordo com seu grau de escolaridade. 

      Nível Médio Incompleto 

      Nível Médio Completo 

      Superior Incompleto 

      Superior Completo 

3 – Marque a sentença em Relação ao Gênero. 

      Feminino 

      Masculino 
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APÊNDICE C – TESTE DE EXPRESSÕES FACIAIS DAS EMOÇÕES BÁSICAS: 

BANCOS DE IMAGES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Tristeza                                 Aversão                                    Tristeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Alegria                                                    Raiva                                                        Medo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Aversão                                                 Surpresa                                                     Raiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Medo                                                     Raiva                                                       Tristeza 
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                Raiva                                                    Surpresa                                                   Tristeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Alegria                                                   Medo                                                      Aversão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Alegria                                                   Surpresa 
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APÊNDICE D – TESTE DE EXPRESSÕES FACIAIS: FOLHA DE RESPOSTA 

TESTE DE EXPRESSÕES FACIAIS 

Folha resposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________        ______________________                 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________        ______________________                 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________        ______________________                 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________        ______________________                 ______________________ 

 
 
 
 
 

 

 

Foto 1 

  

   

   

   

Foto 2 Foto 3 

Foto 4 Foto 5 Foto 6 

Foto 7 Foto 8 Foto 9 

Foto 10 Foto 11 Foto 12 



114 

 

 

TESTE DE EXPRESSÕES FACIAIS 
Folha resposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________        ______________________                 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________        ______________________                 ______________________ 
 
 
 
 
 
 

 

______________________        ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

Foto 13 Foto 14 Foto 15 

Foto 16 Foto 17 Foto 18 

Foto 19 Foto 20 
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Anexo 01 – Teste de Dependência de Internet (Internt Addction Test) 

*Teste de Dependência de Internet (Internt Addction Test) 

OBS: Em seguida, encontrará algumas frases relativas à dependência da 

internet e seu uso. Para cada uma delas, indique, por favor, o seu grau de 

concordância. 

 

1 - Com que frequência você descobre que ficou conectado mais tempo do que 

pretendia? 

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

2 - Com que frequência você negligencia tarefas domésticas para passar mais 

tempo conectado? 

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 
 

3. Com que frequência você prefere a emoção da Internet à intimidade com 

seu/sua parceiro(a)? 

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 
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4. Com que frequência você constrói novos relacionamentos com amigos 

usuários on-line?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

5. Com que frequência outras pessoas em sua vida se queixam a você sobre a 

quantidade de tempo que você passa on-line?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

6. Com que frequência suas notas ou tarefas da escola sofrem por causa da 
quantidade de tempo que você passa on-line?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 
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7. Com que frequência você checa seu e-mail antes de qualquer outra coisa 

que você precise fazer?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

8. Com que frequência seu desempenho ou produtividade no trabalho sofre 

por causa da Internet?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

9. Com que frequência você fica na defensiva ou guarda segredo quando 

alguém lhe pergunta o que você faz on-line?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 
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10. Com que frequência você bloqueia pensamentos perturbadores sobre sua 

vida com pensamentos leves da Internet?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

11. Com que frequência você se pega pensando em quando você vai entrar on-

line novamente?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

Com que frequência você teme que a vida sem a Internet seria chata, vazia e 

sem graça?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 
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13. Com que frequência você estoura, grita ou se mostra irritado(a) se alguém 

lhe incomoda enquanto você está on-line?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

14. Com que frequência você dorme pouco por ficar logado(a) até tarde da 

noite?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

15. Com que frequência você se sente preocupado(a) com a Internet quando 

está off-line ou fantasia que está on-line?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 
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16 Com que frequência você se descobre dizendo “só mais uns minutinhos”  

quando está conectado? 

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

17 Com que frequência você tenta diminuir a quantidade que passa conectado 

e não consegue? 

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

18. Com que frequência você tenta esconder quanto tempo você está on-line?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 
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19. Com que frequência você opta por passar mais tempo on-line em vez de 

sair com outras pessoas?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

20. Com que frequência você se sente deprimido(a), mal-humorado(a) ou 

nervoso(a) quando está off-line e esse sentimento vai embora assim que você 

volta a estar on-line?  

      Raramente 

      Ocasionalmente 

      Frequentemente 

      Geralmente 

      Sempre 

      Não aplicável 

 

* Para ter acesso à versão validade em língua portuguesa, ver Conti, M ET AL. (no 

prelo) Brazilian Portuguese Translation, Cross-cultural Adapttion, and Internal 

Consistency analisis of the Interne Addction Test. Caderno de Saúde Pública/USP. 

 

 


