
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 1 

Comunicação na rede: vícios, transtornos, dependências e compulsões.
1
 

Mateus DIAS
2
 

Ernane RABELO
3
 

Universidade Federal de Viçosa, MG, 2014. 
 

 

Resumo 

 

A internet é um instrumento indispensável para a sociedade moderna. Com ela é possível 

realizar compras, pesquisas, além de ser um espaço possível para trabalhar e se entreter – 

através de jogos e do uso das redes sociais. Utilizada por pessoas de diversas idades, as 

crianças e os adolescentes são os usuários mais assíduos da rede. A literatura nos informa 

que o crescente uso desta ferramenta e seu uso excessivo provocam prejuízos em 

relacionamentos interpessoais e inclusive vício e/ ou dependência de internet. O artigo 

expõe o resultado de uma pesquisa bibliográfica e apresenta a forma de uso das tecnologias 

digitais pela sociedade. Ao longo de um ano promovemos análise sobre notícias 

relacionadas ao tema divulgadas na ferramenta Google notícia utilizando a metodologia de 

analise de conteúdo. Após categorizar em abordagens primárias, secundárias, terciárias e, 

por vezes, quaternárias o resultado mostrou que 59,67% das notícias são relacionadas 

primeiramente a comportamento; 33,33% à saúde; 3,33% à informática e novas tecnologias; 

3,33% à ciência e o mesmo referente à justiça. Em segundo plano (abordagem secundária), 

13,33% são relacionadas à psicologia; 3,3% à economia; 10 % à educação. Na abordagem 

terciária, 13,3% são referentes a cotidiano. Dessa forma, analisamos nove variáveis em um 

total de 30 publicações. 

 

Palavras-chave: internet; compulsão; dependência; vício. 

 

Introdução 

 A pesquisa TIC Kids Online (CETIC.BR. Pesquisa TIC Kids Online Brasil 2012) 

revelou que 70% das crianças e adolescentes (de 9 a 16 anos) possuem perfil em alguma 

rede social. 82% utilizou a internet para fins escolares, 68% acessou alguma rede social, 

66% assistiram vídeos, 54% jogou online com outros usuários e a mesma porcentagem 

trocou mensagens instantâneas com outras pessoas. 

 Os benefícios que a rede mundial traz para o cotidiano da humanidade são diversos, 

mas consequências negativas da internet na vida das pessoas também são conhecidas. 

Prejuízos nas relações com outras pessoas (vida social), acadêmicos e até a dependência de 

internet são exemplos destas consequências. 
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Em um dos primeiros estudos desenvolvidos sobre o vício de internet, Kimberly 

Young
4
 estabeleceu critérios para a identificação do distúrbio, através de um questionário 

aplicado para Jogo Patológico com adaptações que visam identificar o vício de internet. 

Sobre a escolha do questionário do Jogo Patológico, Young justifica: 

De todos os diagnósticos referenciados no DSM-IV, Jogo Patológico era 

visto como o mais parecido com a natureza patológica do uso da Internet. 

Ao usar o jogo patológico como um modelo, o vício em internet pode ser 

definido como um transtorno de controle de impulso, que não envolve um 

intoxicante. (1996, p. 2)  

 As pesquisas evoluíram desde 1996 e o vício entrou para a quinta edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5, American Psychiatric 

Association, 2013), considerado uma das principais referências dos profissionais da área da 

saúde mental.  Entretanto, os estudos sobre o assunto são escassos, mesmo entre 

pesquisadores e profissionais de áreas mais próximas, como Comunicação Social, 

Psicologia, Psiquiatria e Sociologia. 

 Surgiram clínicas, grupos e programas em institutos de pesquisa e governamentais, 

destinados ao tratamento do transtorno em vários países, como China, Coreia do Sul, 

Estados Unidos, Israel, Japão e no Brasil. Na China, por exemplo, onde os adolescentes são 

levados pelos pais aos centros de tratamento, mesmo contra sua vontade, a taxa de 

recuperação chega a 70%, segundo notícia publicada pelo portal IG
5
. 

Segundo a Universidade La Salle, nos Estados Unidos, cerca de 50 milhões de 

pessoas no mundo sofrem do problema de vício de internet, e no Brasil, esse número chega 

a 4,3 milhões de pessoas que usam a internet de forma abusiva e descontrolada (SEIXAS, 

2014).  

O expressivo número de pessoas afetadas evidencia a necessidade de se atribuir 

mais atenção ao assunto, pesquisar mais sobre suas causas, consequências e tratamentos. 

Assim, pretendíamos unir o que se sabe do vício e suas possíveis vertentes de pesquisa, a 

definição, as causas, consequências e os tratamentos que utilizados pelo mundo. Além 

disso, apresentar conclusões sobre como a mídia aborda o assunto, através de uma análise 

de 30 publicações na imprensa brasileira. 

                                                 
4 Kimberly Young é especialista em vício de internet, escritora, fundadora do Center for Internet Addiction, faz parte do 

conselho para O Grupo de Internet e da Rede de Investigação e Pesquisa de Internet na Austrália, é pesquisadora, 

professora da Bonaventure University e psicóloga), em 1995, quando ela criou o Center for Internet Addiction. 

 
5 Notícia disponível em: <http://tecnologia.ig.com.br/2014-01-23/na-china-viciados-em-internet-sao-tratados-com-rigor-

militar.html>  
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Metodologia 

 A revisão bibliográfica utilizada para a produção deste trabalho tomou como base 

teórica o conceito de Gerhardt e Silveira (2009, p. 66), que consiste em apresentar 

resumidamente os conceitos já debatidos por diferentes autores que abordaram um 

determinado tema. Além disso, “explicar no que seu trabalho vai se diferenciar dos 

trabalhos já produzidos sobre o problema a ser trabalhado e/ou no que vai contribuir para 

seu conhecimento.” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 66). 

 Efetuamos também uma pesquisa eletrônica, que segundo Gerhardt e Silveira (2009, 

p. 69) “é constituída por informações extraídas de endereções eletrônicos, disponibilizados 

em home page e site, a partir de livros, folhetos, manuais, guias, artigos de revistas, artigos 

de jornais, etc.”. 

 Buscamos artigos, notícias e textos em geral que tratassem do tema deste trabalho.  

Para isso, utilizamos ferramentas de busca e base de dados na Internet, como o Google 

Notícias, Google Alerta e o Portal de Periódicos da Capes, além da pesquisa nos anais do 

Intercom. 

 No portal de Periódicos da Capes pesquisamos os textos de autoria de Kimberly 

Young e os que possuíam relação com o assunto do trabalho. No portal do Intercom 

buscamos por publicações que abordavam o assunto nos anais dos congressos nacionais e 

regionais, todos no período entre os anos 2010 e 2013. 

 A ferramenta Google Alerta funciona a partir de cadastramento de expressões e/ ou 

palavras-chave sobre um assunto. Assim, o Google pesquisa (com frequência 

personalizada: “quando disponível”; “uma vez por dia” e “uma vez por semana”) “em 

páginas da web, artigos de jornal ou blogs, para os termos de pesquisa escolhidos” e envia 

os novos resultados para o e-mail cadastrado. 

 O Google Notícias, ou Google News, funciona de forma semelhante ao Google 

Alerta, com cadastramento de expressões e/ ou palavras-chave. Porém não envia os 

resultados por e-mail. O Google
6
 descreve que “o Google Notícias é um site de notícias 

gerado por computador que reúne manchetes de mais de 50.000 fontes de notícias de todo o 

mundo, agrupa os artigos semelhantes e os exibe de acordo com os interesses de cada 

leitor.”. Para a utilização da ferramenta basta abrir a página do Google Notícias e selecionar 

os tópicos cadastrados, vinculados a uma conta no Google, para ver as publicações 

separadas por temas. 

                                                 
6 Informações disponíveis em: <https://support.google.com/news/topic/2428790?hl=pt-BR&ref_topic=2428810>  

https://support.google.com/news/topic/2428790?hl=pt-BR&ref_topic=2428810
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 É importante ressaltar sobre a participação de algumas empresas jornalísticas nestas 

ferramentas do Google. No Brasil, empresas como ‘Estadão’, ‘Folha’ e ‘O Globo’ não 

participam do Google Notícias desde 2012, consequência de uma discussão entre a ANJ 

(Associação Nacional de Jornais) e o Google que se iniciou em 2010. Desta forma, as 

notícias que são encontradas pelo Google são compartilhadas em redes sociais e alcançam 

diversos leitores. 

 No Google Notícias e Google Alerta as palavras e expressões chaves “vício em 

internet”, “dependência em internet”, “dependência digital”, “compulsão em internet”, 

“dependência em jogos eletrônicos”, “dependência em vídeo game”, “cibercondria”, 

“cybersickness” e “nomophobia” foram cadastradas. 

 Para cada texto analisado produzimos uma ficha de leitura em que se reuniram as 

principais ideias e citações dos trechos mais importantes das obras. Para a classificação das 

abordagens de textos divulgados pela mídia que tratassem do assunto, foram utilizadas as 

ferramentas Google Notícias e Google Alerta, agrupando 30 publicações dos dias 

27/02/2013 ao dia 13/02/2014. Estas foram classificadas em até quatro abordagens 

(primária, secundária, terciária e quaternária), sendo elas: Ciência; Comportamento; 

Cotidiano; Economia; Educação; Informática e novas tecnologias; Saúde; Justiça; e 

Psicologia. 

 As nove variáveis que serviram de classificação para as notícias seguiram uma 

definição, como se descreve a seguir. Para definirmos estas variáveis, utilizamos como 

referencia o Seminário de Ciências da Comunicação – identidade da imprensa brasileira no 

limiar do século XXI, promovido pela UNESCO (2001). 

 Ciência: divulgação de estudos, práticas e conhecimentos que tratam do vício de 

internet, do ponto de vista patológico, novidade no campo científico, algo que se 

porta como objeto de pesquisa.  

 Comportamento: abordagens sobre a conduta do ser humano na sociedade moderna, 

através da análise sobre o conjunto de relações de um sistema dinâmico alimentado 

pelos novos hábitos advindos do uso das tecnologias digitais no dia-a-dia; a forma 

como os viciados em internet vivem, as consequências do vício nas relações sociais; 

o desenvolvimento de fobia social, casos de violência; e também assuntos 

relacionam o transtorno ao sexo. 

https://news.google.com/news/section?pz=1&cf=all&q=Cybersickness
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 Cotidiano: enfoques detalhados nas mudanças causadas ao ser humano, no dia-a-dia, 

promovidas pelos aparelhos tecnológicos e a utilização da internet. Compõe esta 

categoria as diferentes formas habituais do ser humano no contexto da sociedade 

atual e na de anos atrás, quando o aparato tecnológico era menos presente 

rotineiramente.  

 Economia: foca na divulgação de valores e custos em relação aos bens e serviços 

empregados para utilizar a internet e suas consequências. Abordar os gastos 

financeiros destinados ao tratamento do vício, e o lucro das empresas do ramo 

tecnológico. Integra esta categoria os enfoques nos prejuízos que as empresas 

possuem quando empregam funcionários dependentes, além dos problemas 

financeiros que o viciado enfrenta por gastar recursos com serviços e equipamentos 

para acesso à internet.  

 Educação: as consequências causadas pelo vício no campo da educação – entende-se 

educação escolar e também comportamental. Os danos causados ao processo de 

aprender, conviver e ensinar advindos do uso inadequado e exagerado da internet. 

Além disso, assuntos que dizem respeito aos tipos de tratamentos do vício que 

interligam com a educação de crianças e jovens. 

 Informática e novas tecnologias: textos que abordam as modificações dos aparelhos 

tecnológicos e do processo de tratamento da informação, por meio de maquinas 

eletrônicas definidas como computadores, tablets e smartphones, e suas implicações 

no processo do convício interpessoal diário. Tratam de novidades tecnológicas e em 

suas interfaces sociais.  

 Saúde: abordagens sobre as implicações do transtorno nas condições físicas, mentais 

e sociais na vida dos viciados, além das formas de tratamento utilizadas no mundo 

para tal patologia. 

 Justiça: elevado grau de consequências do vício que proporcionou ações judiciais 

entre usuário e uma famosa multinacional do campo da tecnologia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
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 Psicologia: fenômenos psíquicos e do comportamento humano que analisam suas 

emoções, ideias e valores mediante a dependência de internet. Integram esta 

categoria os textos com entrevistas com psicólogos e psiquiatras. Além disso, 

compreende notícias com abordagens que explicam o vício numa perspectiva da 

psicologia e psiquiatria, e como isso afeta o comportamento das pessoas, no 

desenvolvimento de fobias e prejuízos nas relações sociais. 

 

Análise 

Das 30 publicações analisadas, observamos como mostra o quadro geral abaixo, que 

de forma geral, 96,6% delas possuíam abordagens relacionadas a comportamento; 76,6% 

relacionadas à saúde; 70% à informática e novas tecnologias; 26,6% à psicologia; 6,6% à 

economia; 16,6% à ciência; 13,3% a cotidiano; 13,3% à educação; e 3,3% referente à 

justiça.  

Quadro geral 

Variável Porcentagem 

geral (%) 

Quantidade 

geral 

Primária Secundária Terciária Quaternária 

Comportamento 96,6 29 59,67% 26,67% 13,3% - 

Saúde 76,6 23 33,33% 20% - 10% 

Informática e 

novas 

tecnologias 

70 21 3,33% 26,67% 26,67% 10% 

Psicologia 26,6 8 - 13,33% 10% - 

Economia 6,6 2 - 3,33% - - 

Ciência 16,6 5 3,33% - 10% - 

Cotidiano 13,3 4 - - 13,3% - 

Educação 13,3 4 - 10% 3,3% - 

Justiça 3,3 1 3,33% - - - 

 Avaliamos o percentual das variáveis de classificação por grau de abordagem, ou 

seja, especificamos a frequência com que uma determinada variável apareceu em cada grau 

de abordagem da notícia – abordagem primária; abordagem secundária; abordagem 

terciária; e abordagem quaternária.  

 ‘Ciência’ foi obteve presença em 3,33% das publicações na forma de abordagem 

primária; em abordagem secundária não foi identificada em nenhum dos textos. Entretanto 

apareceu em 10% das notícias quando analisadas as abordagens terciárias destas; e assim 

como na abordagem secundária, na quaternária a variável não se classificou. Abaixo 

citamos trechos de uma reportagem classificada em abordagem primária como ‘ciência’. 
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Estima-se que aproximadamente 5% dos jovens que usam as redes sociais 

ou jogam online possam ter algum problema decorrente do seu uso. Não à 

toa  que a dependência tecnológica na infância e adolescência foi um dos 

principais temas discutidos no XXXI Congresso Brasileiro de Psiquiatria. 

[...] A preocupação é tamanha que o chamado o transtorno da dependência 

da internet  será incluído no apêndice da 5ª Edição do DSM (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) como uma condição 

que merece mais estudos. (MASCARENHAS, 2013). 

  A variável ‘comportamento’ apareceu como abordagem primária em 56,67% das 

publicações analisadas. Como abordagem secundária, esta apareceu em 26,67%; em 

terciária esteve presente em 13,3%; e na abordagem quaternária não obteve presença. 

Identificada em notícias como a do fim deste parágrafo, que explica uma nova forma de 

comportamento gerado pelo uso inadequado da internet e alguns dispositivos eletrônicos 

“[...]Estes são os nomofóbicos. Pessoas que ficam angustiadas quando não podem usar o 

celular. A impossibilidade de se comunicar usando o celular é sufocante e angustiante.” 

(ROSOSTOLTO, 2014). 

 ‘Cotidiano’, diferentemente das variáveis descritas até aqui, se mostrou presente 

somente em 13,3% das notícias analisadas, unicamente classificadas em abordagens 

terciárias. Para exemplificar, citaremos trechos de uma reportagem do portal AZ: “Uma 

forma de interagir mais e melhor com o jovem é se atualizar e se comunicar através de 

redes sociais. [...] A geração digital vive o mundo on-line como vive a sua própria vida real. 

É uma geração rápida, ágil, em que o agora interessa.” (MELO, 2014). 

 A variável ‘economia’ não se classificou como abordagem primária. Representa 

3,33% referentes à abordagem secundária; também não há classificações na categoria 

terciária; o mesmo percentual da abordagem secundária é encontrado para a quaternária. 

Citaremos um trecho de uma notícia, onde observarmos que o valor da internação é 

relevante. “O centro médico de Bredford, na Pensilvânia (EUA) oferece uma nova terapia 

para a dependência da Internet. Os médicos do centro criaram um tratamento de 10 dias, por 

$14 mil, baseado na experiência de tratamento de alcoólicos e drogaditos.” (RÁDIO VOZ 

DA RÚSSIA, 2014). 

 A variável ‘educação’ não abordou de forma primária as notícias analisadas. 

Apareceu como abordagem secundária em 10% das publicações; em abordagem terciária 

obteve 3,33%; e também não se classificou na categoria quaternária. No trecho a seguir, 

percebemos a relação entre educação e o vício de internet como uma preocupação do 

governo japonês. 

O governo japonês acredita que pode haver até 500 mil estudantes do 

ensino médio e fundamental, entre 12 e 18 anos, com o mesmo problema. 
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Para resolver isso, o ministério da educação está abrindo “campos de 

jejum” para “desplugá-los”. 

O ministério da educação planeja uma ampla pesquisa sobre o vício na 

internet para o próximo ano e já solicitou fundos do governo para 

programas de imersão destinados a afastar as crianças dos computadores, 

smartphones, tablets e games, em uma espécie de acampamento de verão. 

(NORONHA, 2013). 

 ‘Informática e novas tecnologias’ corresponderam a 3,33% da abordagem primária; 

em abordagem secundária não esteve presente; na terciária, representaram 26,67% das 

notícias analisadas; como abordagem quaternária essa variável registrou 10%. Nos trechos 

de uma reportagem a seguir, percebemos a relação da tecnologia no dia-a-dia da sociedade 

moderna, além de citar a evolução de aparelhos para atenderem as necessidades pessoais.  

O Google e os smartphones são muito mais rápidos do que pesquisar em 

livros, então os usamos mais. [...] Com o avanço da tecnologia, ganhamos 

novas fontes externas de dados. Nos últimos anos, as ferramentas de busca 

e os aparelhos ficaram mais próximos dos nossos corpos, nos bolsos ou à 

nossa frente, na mesa. (CUNHA, 2013). 

 A variável ‘saúde’ apareceu em 33,33% das publicações que trataram nesta vertente 

de forma primária. O trecho de uma reportagem a seguir exemplifica esta classificação. com 

uma re do portal do jornal A Crítica, do dia 05/01/2014, intitulada “Internet: vício do 

mundo virtual pode ser um grande problema”, obteve ‘saúde’ em primeira abordagem, 

como demonstram os trechos. 

O vício pela Internet apresenta a mesma compulsão de todos os outros 

vícios [...] O uso excessivo pode ser um distúrbio mental que deveria ser 

tratado como doença, pois, além das doenças físicas, o aspecto mental 

envolve perder a noção do tempo, esquecer-se de comer e dormir, onde o 

isolamento social também é outro sintoma apontado. Em alguns países, o 

uso descontrolado da Internet é um caso de saúde pública. (SEIXAS, 

2014). 

 Como abordagem secundária, saúde apareceu em 20% das notícias; em abordagem 

terciária esteve presente em 13,3%; e 10% em abordagem quaternária. 

 Uma das nove variáveis encontradas é definida como ‘justiça’. Esta foi encontrada 

somente uma vez dentre as quatro possíveis abordagens das publicações. ‘Justiça’ se 

localizou somente na abordagem primária. Abaixo apresentamos um trecho da reportagem 

que trata do caso de um advogado que culpou a Apple por ser viciado em pornografia na 

Internet. 

‘Ao usar o Safari (navegador da Apple), o Reclamante acidentalmente 

escreveu ‘facebook.com’ errado, o que o levou ao site ‘fuckbook.com’ e a 

uma série de sites que o levaram a ver imagens pornográficas, [...] que 

levaram a um vício indesejado e com consequências adversas”, afirma 

Sevier no processo. O americano faz acusação de ‘competição injusta e 

interferência no contrato matrimonial.’ 
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‘O Reclamante não conseguia mais diferenciar pornografia na internet de 

sexo de verdade por causa do conteúdo que acessou a partir do produto da 

Apple, que não lhe deu nenhum aviso sobre os perigos da pornografia 

online em geral’, resume Sevier na ação. (PORTAL TERRA, 2013). 

 ‘Psicologia’, assim como outras, não obteve notícias com abordagens primárias. Em 

abordagens secundárias o percentual foi de 13,33% das notícias analisadas; como 

abordagem terciária, esse número cai para 10%. A seguir transcrevemos parte de uma 

reportagem em que a abordagem secundária foi classificada como ‘psicologia’. 

Entre os principais problemas gerados estão a dificuldade de administrar o 

próprio tempo e transtornos ligados ao isolamento. [...] ‘Quando o tempo 

pessoal é prejudicado porque eu dedico o tempo para o uso da tecnologia, 

isso está sendo um problema’, explica Sueli Ferreira Schiavo, psicóloga 

do Conselho Federal de Psicologia. (PORTAL TERRA, 2013). 

 

Análise da bibliografia 

 Os estudos sobre o uso compulsivo da Internet avançam em quantidade. Desde o 

início dos primeiros estudos, um dos desafios consistia em saber como diagnosticar um 

dependente de internet, diferenciando assim o uso sadio do inadequado. Young (1996) 

propôs adaptar os critérios diagnósticos de Jogo Patológico para atender as necessidades da 

compulsão que começava a ser estudada. Desde então, este modelo que se baseia em oito 

perguntas, disponível logo abaixo, continua sendo usado. Neste método se a pessoa 

responder positivamente a cinco das oito perguntas, ela é considerada dependente; as que 

responderem “sim” para menos de cinco perguntas são classificadas como usuárias 

normais. 

Questionário de diagnóstico 

1. Você se sente preocupado com a Internet (pensa na atividade anterior on-line ou em 

antecipar a próxima sessão on-line)? 

2. Você sente a necessidade de usar a Internet com quantidades crescentes de tempo, a 

fim de alcançar a satisfação? 

3. Você já fez repetidamente esforços infrutíferos para controlar, reduzir ou parar o uso 

da Internet? 

4. Você se sente inquieto, mal-humorado, deprimido ou irritado quando tenta diminuir 

ou parar o uso da Internet? 

5. Você fica on-line mais do que inicialmente previsto? 

6. Você já comprometeu ou arriscou a perda de relação significativa, trabalho, 

educação ou oportunidade de carreira por causa da Internet? 

7. Você já mentiu para membros da família, terapeuta ou outros para esconder a 

extensão do envolvimento com a Internet? 

8. Você usa a Internet como uma forma de escapar de problemas ou de aliviar um 

humor disfórico (por exemplo, sentimentos de impotência, culpa, ansiedade, 

depressão)? 

(YOUNG,1996, p. 2). 
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 É possível observar características comuns dentre os viciados, como pessoas sem 

desejo do convívio interpessoal e introvertidas. Silveira (2010) apresenta dados relativos a 

essas características comuns em uma entrevista feita com o psicólogo Cristiano Nabuco de 

Abreu. “Em 99% dos dependentes, há depressão, fobia social ou transtorno bipolar. 

Geralmente há questões mal trabalhadas, como problemas familiares.” (SILVEIRA, 2010). 

 Relacionando-se com essas características comuns, a própria Internet traz consigo 

algumas propriedades importantes para o entendimento da dependência. No espaço virtual, 

o internauta consegue se comunicar e realizar diversas ações sem se identificar e ter contato 

interpessoal, além de possuir certo controle das informações que ele divulga. Esse ambiente 

virtual, com todas as suas peculiaridades, acabam por atrair o viciado em Internet a ficar 

cada vez mais conectado.  

 Os jogos disponíveis na rede, que são alguns dos usos que o dependente faz da 

Internet, geram autoestima e amenizam a frustação da pessoa diante de seus conflitos, 

durante certo período. Os dependentes são atraídos desde as conversas em chats até a busca 

por material pornográfico. Dessa forma, o usuário se torna fascinado e passa a destinar cada 

vez mais tempo para a Internet, trazendo prejuízo para sua vida. 

 É importante observar a ocorrência das diversas formas de prejuízo, porque é 

justamente ele um dos fatores de diagnóstico para o uso compulsivo da Internet. 

 Young (1996, p. 6) apresentou um quadro com porcentagens relativas as principais 

formas de prejuízo que os dependentes enfrentam. Este quadro representa o resultado de 

uma pesquisa realizada com usuários compulsivos. Das cinco variáveis analisadas por 

Young, todas foram citadas em algum grau de intensidade, evidenciando o caráter 

abrangente de consequências causadas.  

 A grande quantidade tempo destinada a alimentar o vício de internet acarreta em 

prejuízos na escola ou faculdade, na vida profissional e até conjugal. Os dependentes 

também enfrentam problemas financeiros, físicos (como a postura inadequada e problemas 

de visão) e ocupacionais (como o sono). 

 Nível de Prejuízo 

Prejuízo Nenhuma Leve Moderada Grave 

Acadêmico 0%  2%  40%  58% 

Relações 0% 2% 45% 53% 

Financeiro 0% 10% 38% 52% 

Ocupacional 0% 15% 34% 51% 

Física 75% 15% 10% 0% 

(YOUNG, 1996, p. 6). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 11 

 Os prejuízos que o uso descontrolado e inadequado da Internet pode causar são 

diversos. As relações familiares, a produtividade no trabalho e os resultados escolares, além 

de todo o convívio interpessoal são lesados. Somado a isto, Motta (2012) ressalta que há 

casos frequentes de pessoas que deixam de fazer algumas necessidades básicas para 

sobreviver, como se alimentar. Isto comprova a complexidade do vício e  

Estimativas indicam que de 5% a 10% dos internautas são incapazes de 

controlar seu uso da internet, portanto, são considerados viciados. A 

maioria é de jogadores de games, que ficam tão absortos que acabam sem 

comer ou beber por longos períodos. Tanta dedicação acaba causando 

problemas na educação, no trabalho e nos relacionamentos deles. 

(MOTTA, 2012) 

 É conhecido que a Internet e jogos eletrônicos causam modificações no cérebro que 

são parecidas com as que ocorrem em viciados em drogas químicas. O neurologista Assis 

Silva, em entrevista ao portal G1, explicou que: 

Temos dois grandes sensores, de prazer e satisfação ou de dor e 

sofrimento. Se a Internet está levando a pessoa a ficar muito ligada a esse 

prazer, pode ficar dependente, assim como os dependentes químicos. 

Inclusive tendo reações violentas quando os pais, por exemplo, tentam 

controlar esse tempo que o jovem passa na Internet. (G1 MS, 2013). 

 Dependendo do grau do vício de internet ou dos jogos eletrônicos, a pessoa fica 

horas dedicando-se a navegação na rede mundial de computadores. Esta é uma das 

consequências do vício. Atualmente, tem-se mais conhecimento sobre o impacto do vício 

na vida cotidiana da pessoa, no que diz respeito ao convívio interpessoal e produtividade 

escolar ou no trabalho, do que conhecimento sobre o que realmente ocorre no cérebro do 

viciado. Nesta perspectiva, Ballone (2008) lembra da importância de se conhecer mais 

sobre vários aspectos do internauta. 

é necessário saber mais sobre a conjuntura global do internauta: porque se 

conecta, porque tanto tempo, o que procura, como se sente...(sic)  Essas 

questões são muitas vezes mais importantes do que julgar o tempo em que 

ele fica conectado. (BALLONE, 2008). 

 O primeiro centro de reabilitação digital foi criado em 2013, pela psiquiatra 

Kimberly Young, nos Estados Unidos. Neste Centro, os viciados são submetidos a um 

tratamento parecido com os viciados em drogas químicas. A pessoa fica internada durante 

dez dias, com o objetivo de substituir atitudes ruins para o indivíduo, por ações saudáveis, 

incluindo terapias em grupo, individuais e com medicamentos. 

 Em países cuja dependência é considerada uma questão de saúde pública, como é o 

caso de China, Coreia do Sul e Japão, existem outras formas de tratamento. Na China, o 

tratamento é militarizado. Os viciados são levados para locais fechados com grades, e suas 
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atividades diárias são acompanhadas por soldados. Nesses lugares, os pacientes são 

submetidos a treinamento físico e o tempo de dormir e a alimentação são controladas por 

médicos. 

 Segundo notícia divulgada pelo portal de notícias G1 Mato Grosso do Sul, o Ibope 

fez uma pesquisa em que foi constatado que o Brasil é o terceiro país em um ranking de 

usuários de Internet e é o primeiro se considerarmos o tempo de acesso a rede. Em outra 

notícia, divulgada pela revista IstoÉ, estima-se que 10% dos brasileiros são viciados em 

Internet. 

Considerações 

 Esta temática tratada neste artigo ainda é pouco estudada. No entanto, com a 

disseminação da internet cada vez mais intensa, e com o surgimento de mais usuários a 

cada dia, espera-se que os pesquisadores estudem mais profundamente os aspectos em torno 

do vício, transtorno e compulsões por internet e aparelhos tecnológicos. 

 A importância em se conhecer mais sobre o vício advém não só porque a sociedade 

esta sujeita a ter mais viciados devido ao aumento dos usuários, mas também pelo fato de 

que os profissionais da área de Comunicação Social, Psicologia, Psiquiatria e Sociologia, 

que são os mais próximos relacionados a esta patologia, não sabem exatamente como lidar 

com pessoas que possuem a dependência tecnológica. 

 Além disso, a importância em se investigar a patologia e, por consequência, o 

conhecimento sobre ela por mais pessoas, servirá para que essas saibam a qual a melhor 

maneira de utilizar a internet e todos os aparelhos tecnológicos para trabalhar e se entreter, 

sem se tornar um viciado. 

 Percebemos através dos dados da pesquisa TIC Kids Online (CETIC.BR. Pesquisa 

TIC Kids Online Brasil 2012) que as crianças e adolescentes são os que mais utilizam a 

internet, mas isso não conclui que pessoas de outras idades sofram da patologia. Um 

exemplo é o caso de uma mulher de 52 anos que estava com problemas de produtividade no 

trabalho e com baixa autoestima porque dedicava muito tempo para cuidar de sua fazenda 

virtual no jogo “Farmville”. 

 A análise do conteúdo divulgado pela mídia nos mostra que o enfoque, muitas 

vezes, pode ser considerado em desacordo com as áreas mais importantes relacionadas ao 

vício, como a Educação, a Psicologia e a Comunicação. São áreas que consideramos 

importantes para o entendimento do vício e que não recebem a atenção devida pela mídia. 

Encontramos algumas publicações que trazem entrevistas com profissionais da psicologia e 
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psiquiatria, mas a maioria trata do vício de forma a não contribuir com o avanço das 

pesquisas, se rendendo a divulgar casos especiais de viciados e não fugindo de uma 

abordagem comportamental. 
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