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RESUMO

Este trabalho objetivou estudar as diferenças cognitivas entre os usuários de ciberespaço, de acordo 
com suas tipologias e níveis de imersão. Procurou-se sistematizar essas diferenças, de modo a situá-
las em um processo que se iniciasse na percepção e se renovasse na geração de novas sinapses, de 
acordo com as teorias interacionistas e neodarwinistas, as quais tiveram como precursores Lev 
Vigotski e Gerald Edelman. O interacionismo de Lev Vigotski e a Teoria da Seleção de Grupos Neurais 
(TSGN) de Gerald Edelman são apresentados nesse trabalho como caminhos lógicos traçados para se 
explicar a influência do meio e de sua cultura, neste caso o ciberespaço, sobre a cognição humana.
Foram estudadas 20 pessoas entre 15 e 17 anos, que, em algum nível, lidassem com a imersão no 
ciberespaço. Esta pesquisa científica utilizou entrevistas, questionários e uma bateria 
computadorizada de avaliação cognitiva chamada Cogstate.
Em relação ao tipo, os usuários foram identificados como "jogadores" e "navegadores". Quanto ao 
nível, foram classificados como usuários "ocasionais", usuários "excessivos" e usuários "extremos". 
Por fim, a partir desta classificação foram realizados testes comparativos entre os usuários 
"ocasionais" e usuários "excessivos".
Demonstrou-se com esta investigação que os usuários excessivos são mais rápidos, mais atentos, 
mais sincronizados e que, por conta de sua rapidez e antecipação, são mais impacientes e, portanto, 
propensos a erros.

  
Palavras chave: usuários de ciberespaço, cognição, velocidade, atenção e antecipação.



ABSTRACT

This work aimed at studying the cognitive differences between cyberspace users, according to their 
typology and immersion levels. Differences were systematized and situated on a process which begins 
with perception and renews on generation of new synapses, according to Interationist and Neo-
Darwinist theories which had Lev Vigotski and Gerald Edelman as precursors. Vigotski's interactionism  
and Eldeman's Neural Selection Groups (NSG) are presented in this work as logical paths to explain the 
environmental and culture influence, in this case the cyberspace, on human cognition.
Twenty individuals between with ages between 15 and 17 years and which had on any certain level, 
experiences with the cyberspace. This scientific research used interviews, questionnaires and a set of 
computerized cognitive evaluation christened “ Cogstate”.
Regarding the type, users were identified as “players” and “navigators”. As for the levels, users were 
classified as “occasional”, “excessive”, “extreme”. Last, based on this classification, tests comparative 
tests were carried out between “occasional” and “excessive” users.
It has been demonstrated that users classified as “excessive” are faster, pay more attention, are more 
synchronized and, due to their fastness and anticipation are more impatiens and, therefore, prone to 
commit mistakes. 

Keywords: cyberspace users, cognition, fastness, attention, anticipation.
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INTRODUÇÃO

Detectar as diferenças cognitivas entre usuários e
 não-usuários de ciberespaço: uma perspectiva de vida

Estudar as mudanças cognitivas em usuários de ciberespaço, 

notadamente usuários de internet, através da comparação com não-

usuários, de um ponto de vista que busque sistematizar o 

levantamento de possíveis mudanças cognitivas - em um processo 

que se inicia na percepção e se renova na geração de novas 

sinapses - é uma proposta que pode vir a colaborar tanto nas futuras 

pesquisas sobre ciberespaço, quanto em relação à necessidade de 

se direcionar ações educativas dentro dele. 

Decifrar que habilidades, que mudanças cognitivas podem advir 

desta interação entre o homem e o espaço digital, é uma das etapas 

de um caminho lógico na educação moderna. O surgimento de 

disciplinas como a neurodidática já apontam a necessidade do 

desenvolvimento de pesquisas nesse sentido. O homem é um ser 

integrado com o meio e sua integração apresenta inúmeras 

transformações. 

Neste contexto, estudar a cognição quando ela é submetida à 

imersão tecnológica, mostra-se uma tarefa   importante. 

Justifica-se assim meu interesse em pesquisar a influência exercida 

pela freqüência contínua no ciberespaço na cognição destes 

usuários. Especificamente pesquisar as possíveis alterações 

cognitivas que podem ser despertadas, reforçadas, redescobertas 

em usuários de ciberespaço, fazendo uma relação entre os diversos 

usos de ciberespaço e as Funções Cognitivas, especificamente as 

Funções Executivas Cerebrais. 

Esta pesquisa teve caráter descritivo e pretendeu comparar o 

desempenho cognitivo de usuários de ciberespaço através de uma 

abordagem quantitativa-qualitativa, que levou em consideração 

tanto o desempenho cognitivo detalhado comparativo de um grupo a 

outro quanto o percentual referente a cada usuário, individualmente. 

A amostra foi constituída inicialmente por 45 voluntários (entre 

estudantes e freqüentadores de lan house) na fase de seleção, 

seguida por 20 voluntários (estudantes) na fase de aplicação de 
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a resposta do questionário de seleção, os usuários pré-selecionados 

foram convidados para uma entrevista, onde foi avaliado novamente 

se estes voluntários se enquadravam no perfil requerido, na ocasião 

os mesmos eram submetidos à bateria cognitiva computadorizada.

A metodologia adotada para seleção de população e o método 

adotado para análise dos dados, bem como o detalhamento da 

bateria cognitiva estão melhor detalhados na segunda parte desta 

Dissertação.   

Esta pesquisa vem ao encontro dos objetivos do Programa de Pós 

Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, 

realizando investigação que compreende o estudo dos modelos 

cognitivos ligados a novas formalizações e sistemas de transmissão 

de informação e conhecimento ligados à aprendizagem, 

investigando os modelos cognitivos decorrentes da interação entre 

indivíduos em ambientes virtuais e, por fim, as alterações advindas 

da dinâmica cognitiva nos ambientes digitais.

O Capítulo 1 desta dissertação traz a primeira parte de uma reflexão 

quanto à questão da cognição humana como produto de um 

processo que envolve a mente e o cérebro, a partir de uma visão 

interacionista e neodarwinista. A cognição é apresentada de seu 

ponto de vista biológico, explicada através da plasticidade neural e 

também da Teoria de Seleção de Grupos Neurais, proposta por 

Gerald Edelman. 

O ser humano é dotado de grande plasticidade neural, ou seja, as 

células do Sistema Nervoso, os neurônios, são capazes de 

estabelecer e restabelecer ligações (sinapses) se isto se fizer 

necessário e houver condições propícias. De um ponto de vista 

neurológico, a cognição humana se dá dessa forma. O cérebro 

estabelece uma seqüência de ligações que juntas formam uma rede, 

com o estabelecimento desta rede de ligações, dá-se a cognição 

humana - seja na potencialização de capacidades ou no 

armazenamento de informações. A plasticidade pode ser 

comparada, para melhor compreensão, à capacidade de 

regeneração e à capacidade de maleabilidade. Por exemplo, 

pessoas que sofrem algum tipo de lesão cerebral podem perder 

funções, que através de estímulos, podem ser restabelecidas 

através de novas seqüências sinápticas. 

15

testes, entre 14 e 17 anos, estudantes, sem histórico declarado de 

problemas cognitivos e por fim destes, foram selecionados os 5 

usuários mais imersivos e os 5 usuários menos imersivos. Os 

voluntários foram classificados em graus variados de imersão. 

Após a seleção destes voluntários, foi feita a aplicação de dois 

questionários e em seqüência a avaliação do desempenho 

cognitivo através da aplicação de uma bateria de avaliação 

cognitiva computadorizada com duração de 10 a 20 minutos - 

validada internacionalmente – e que é composta por um conjunto 

de testes que mensuram tempo de reação simples e de escolha, 

memória de trabalho e de curto prazo e atenção concentrada. 

A bateria de avaliação cognitiva computadorizada de alta 

sensibilidade, o CogState possibilita uma avaliação do 

funcionamento cognitivo, avaliando a atenção, a memória e parte 

das Funções Executivas Cerebrais (FEs). O nível de complexidade 

das tarefas varia ao longo da bateria, e pode ser maior ou menor 

dependendo do desempenho do avaliado.  Trata-se de uma versão 

digital, mais sofisticada, dos testes cognitivos conhecidos como 

testes “papel e caneta”, é claro que, com maior sensibilidade para 

apuração de alterações cognitivas. Os dados fornecidos pelo 

software incluem tempos de reação em cada tarefa, a variabilidade 

deste tempo de reação, o número de respostas certas e erradas, os 

tipos de erro cometidos em cada tarefa, etc. 

O CogState é um software de uso comercial e acadêmico, utilizado 

em pesquisas que exigem um alto grau de sensibilidade, tendo sido 

utilizado, por exemplo, na avaliação cognitiva de astronautas em 

treinamento no deserto de Utah e também para avaliação de 

desempenho cognitivo em testes de uso de novos medicamentos, 

sendo um dos poucos softwares com essa finalidade liberados pela 

agência americana de regulamentação, FDA (Food and Drug 

Administration). 

A metodologia de escolha dos voluntários compreendeu entrevistas 

feitas pela internet, lan houses e por fim, escolas. Além de dois 

questionários, duas entrevistas (uma pessoal e outra por telefone) 

que definiram o nível de imersão destes usuários. Os questionários 

levaram em consideração a freqüência e a duração da presença 

destes usuários no ciberespaço, bem como o tipo de acesso. Após 
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“Considerando que o cérebro se interessa, 
sobretudo pelas alterações no mundo ao nosso 
redor, objetos novos, chamativos ou em 
movimento, despertam atenção de forma quase 
automática. Tudo que é desconhecido estimula 
com particular intensidade as redes neurais” 
(Preiss e Preiss, 2006:10).

Cabe ainda ressaltar que as capacidades e dados pré-existentes no 

cérebro influenciam decisivamente na cognição e quanto maior a 

quantidade de dados pré-existentes, tanto mais fácil é a fixação de 

novos dados, pois o cérebro, ao receber uma nova informação, 

reúne tudo o que já havia armazenado sobre ela e procede ao 

processo de fixação daquele novo dado, assunto este que é 

debatido no Capítulo 3 do presente trabalho. Feito este preâmbulo, 

ao adentrarmos no Capítulo 4, podemos afinal falar sobre a questão 

desta pesquisa, que não é outra senão a cognição humana sob a 

influência de um novo meio, o ciberespaço.  Por se tratar o 

ciberespaço de um ambiente onde cada vez mais pessoas passam 

a conviver em todo o mundo (Nabuco, 2007) e onde se encontram 

em profusão estímulos cognitivos visuais, sonoros, emocionais, 

faz-se necessário estudar o que se dá com a cognição humana 

destes usuários. O que decorre desta interação, uma vez que ela se 

dá sob diversos estímulos, como por exemplo, a sensação de 

imersão, a luminosidade, a sonoridade, desafios intelectuais ou 

motores, entre tantos outros fatores que serão  detalhados durante 

o desenvolvimento desta Dissertação. 

Estudar a influência do meio (ciberespaço) sobre a cognição 

humana, não é um tema novo. Há um grande número de 

pesquisadores interessados no ciberespaço, sob as mais diversas 

abordagens: a hipermídia e seu poder, o chamado dos games, a 

educação nos meios digitais, a simbiose entre o homem e a 

máquina são algumas das muitas abordagens. Desde MCLuhan 

(1974), Janet Murray (2003), Pierre Levy e seus estudos sobre a 

inteligência coletiva até Lucia Santaella - que se aprofunda na 

questão da linguagem e da cognição no ciberespaço, em pesquisas 

que envolvem o estudo do ciberespaço e usuários, das novas 

tecnologias e suas linguagens - há um número crescente de 

pesquisadores interessados no ser humano e as novas tecnologias. 

Na elaboração desta dissertação, fomos buscar apoio em trabalhos 

17

É como se um computador, ao analisar um mapa, detectasse que a 

rota oficial para se chegar a um destino, tivesse sido interrompida 

porque uma ponte caiu. Como esta ponte pode até mesmo nunca 

mais ser restabelecida, o computador encontra outro caminho no 

mapa, por ruas não trafegadas usualmente. No entanto, este 

processo não ocorre por auto-geração, como veremos nos capítulos 

seguintes, o meio é fundamental nesse processo. 

Por isso, no segundo capítulo passamos a discutir a cognição 

humana a partir de um ponto de vista interacionista. Desta vez, nosso 

foco é a mente vista como um processo que começa na percepção 

humana do meio. Ou seja, voltando à analogia do mapa, para que o 

cérebro aprenda, encontre um novo caminho é necessária a entrada 

de dados e a existência de estímulos que incentivem a cognição e as 

alterações cognitivas. Por isso teóricos das ciências cognitivas, mais 

precisamente, aqueles ligados à psicologia experimental, à 

neurociência e à fisiologia, como Lev Vigotski (1984), Aleksandre 

Luria (1999) e Gerald Edelman (1972), entre outros, defendem a 

interação com o meio ambiente como importantes na cognição 

humana. 

Encontramos nos neuro-pedagogos Preiss e Preiss esclarecimentos 

sobre a importância da interação com o meio para a cognição 

humana.

“O desenvolvimento do cérebro demanda, 
portanto, interação constante com o mundo 
exterior. (...) A multiplicidade dos estímulos 
exteriores determina qual será a complexidade 
das ligações entre as células nervosas e como 
elas se comunicarão entre si – a própria evolução 
c u i d o u  d i s s o .  É  s o m e n t e  q u a n d o  o  
desenvolvimento do cérebro é determinado por 
aquilo que se aprendeu e experimentou que a 
adaptação do nosso cérebro ao ambiente em que 
vivemos se dá de forma ideal”. (Preiss e Preiss, 
2006:09).

No entanto, há uma seleção entre o que o cérebro aprende e o que ele 

descarta. Em alguns casos, a cognição assemelha-se a uma 

competição, onde vencem os mais insistentes e criativos. Ou seja, 

tudo aquilo que é apresentado ao cérebro, de forma mais constante e 

interessante, acaba por suscitar emoções e propiciar um aprendizado 

eficaz, como explicam Preiss e Preiss.
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geradoras de ciberespaço, conforme veremos mais detalhadamente 

no Capítulo 4. Também fomos buscar suporte na abordagem 

neurocientífica que investiga o potencial modificador do aparato 

tecnológico sobre a cognição humana. É uma abordagem mais 

recente e, portanto, menos evidente, mas que já tem contribuições 

importantes. Segundo informações veículadas em mídias digitais¹, 

pesquisas realizadas por multinacionais que estão vinculadas ao 

mercado tecnológico, mais especificamente ao mercado dos games 

e dos programas de “reprogramação neural” têm apresentado 

resultados significativos envolvendo as Ciências Cognitivas e a 

Neurociência.  Segundo artigo publicado na revista Nature, em Maio 

de 2004, uma experiência mostrou que após 10 dias de interação 

com games, novos usuários de videogames melhoraram a atenção 

visual. Também melhoraram a capacidade de orientação espacial e 

resolução temporal. 

Uma outra experiência, realizada pela Cognifit - empresa 

especializada em softwares de treinamento cognitivo - comprovou 

que, no caso de pessoas mais velhas, um software específico tem 

melhores resultados do que games, quando o objetivo é a 

reprogramação neural que visa atingir mudanças cognitivas. O 

estudo envolveu 12 voluntários com mais de 50 anos que usaram o 

MindFit  ou jogos de computadores por três meses. A diferença 

apresentada pelo MindFit e pelos games foi o maior potencial 

interativo focado, ou seja, enquanto os games estimulam 

“naturalmente”, sem serem programados por isso, o MindFit tem a 

capacidade de reconhecer as fraquezas cognitivas dos usuários  e 

personalizar o “atendimento” criando uma série diferente de 

atividades a serem desenvolvidas no ciberespaço.  

Outra pesquisa que foi desenvolvida por pesquisadores da 

Universidade de Toronto, no Canadá, comprovou que mulheres que 

jogam videogames conseguem melhorar a percepção espacial e 

diminuir a diferença com os homens, cuja estrutura cerebral é mais 

adaptada para esse fim. 

Por fim, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) tem 

experiências que se destacam nesta área. Trata-se de pesquisa 

coordenada pelo Dr. Emílio Takase, que desenvolve um trabalho 

inédito que visa melhorar o desempenho cognitivo e a 
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inspiradores e que, pela atualidade, foram fundamentais no 

desenvolvimento dessa pesquisa. O primeiro trabalho é o de Lucia 

Santaella, que desenvolve pesquisas que não apenas conceituam o 

ciberespaço, como esmiuçam o perfil deste novo usuário de forma 

mais profunda. É ela quem nos apresenta pela primeira vez o perfil 

cognitivo destes usuários em sua relação com a hipermídia, como 

também nos apresenta um novo homem advindo de sua relação 

híbrida com a tecnologia. 

Nosso primeiro tópico de interesse, os usuários de ciberespaço, 

surgiu a partir de estudos apresentados por Lucia Santaella, em três 

livros que foram fundamentais na inspiração deste projeto. O 

primeiro deles, Culturas e Artes do Pós Humano (2004), nos 

chamou a atenção inicialmente para a cibercultura e principalmente, 

para aquilo que ela chamava de pós-humano. Isso foi reforçado, em 

seguida pelo livro Corpo e Comunicação (2005), onde ela inicia 

discussões sobre o humano e suas representações culturais em 

interação com o digital. Mas foi somente a partir de Navegar no 

ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo (2004) que 

finalmente pude construir um quadro teórico que suscitou minhas 

hipóteses sobre a mudança do ser humano no ciberespaço, afinal, a 

autora acabou por construir um percurso lógico, que trouxe a 

cibercultura, o homem e sua interação nela, para finalmente nos 

apresentar um estudo mais específico sobre este novo ser humano, 

chamado pela autora de leitor imersivo. É neste contexto que 

Santaella é a principal teórica a ser consultada neste trabalho 

quando tratamos da questão do ciberespaço e de seus usuários.

Foi a partir da pesquisa de Lucia Santaella que passamos a 

conceituar os voluntários dessa pesquisa, buscando afunilar ainda 

mais as características daqueles que ela chamou de leitores 

imersivos e que aqui chamamos inicialmente de usuários e não-

usuários de ciberespaço. O conceito de Santaella foi fundamental, 

principalmente quando nos deparamos com o primeiro resultado 

prático da pesquisa, que foi o fato de que, ao contrário do que 

acreditávamos, não existem não-usuários de ciberespaço, o que 

existem, conforme pudemos descobrir, são níveis de imersão e 

interatividade, pois onde quer que se esteja há um certo grau, ou 

nível de usos, seja através do celular, ou de outras tecnologias 
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¹Os dados sobre pesquisas e empresas como a Cognifit foam obtidos através de dezenas de 
acessos a sites de notícias e que podem facilmente ser encontrados através de pesquisa em 
buscadores como o Google.  
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A questão e os objetivos

Este trabalho teve como principal questão as diferenças cognitivas 

entre usuários de ciberespaço, de um ponto de vista que buscou 

sistematizar o acontecimento destas mudanças em um processo 

que se iniciasse na percepção e se renovasse na geração de novas 

sinapses.

Decifrar que habilidades, que mudanças perceptivas e cognitivas 

advêm desta interação, é uma das etapas de um caminho lógico na 

educação moderna. O surgimento de disciplinas como a 

neurodidática já apontam a necessidade do desenvolvimento de 

pesquisas nesse sentido. O homem é um ser integrado com o meio 

e sua integração apresenta inúmeras transformações. 

Neste contexto, estudar a cognição humana quando ela é 

submetida a outros tipos de imersão mostra-se tão importante 

quanto estudar quaisquer outras influências ambientais sobre a 

cognição humana. 

No entanto como este trabalho não teve caráter longitudinal, 

optamos por fazer um estudo comparativo em grupos opostos de 

usuários de ciberespaço, para, a partir dessa comparação, 

pesquisar a influência exercida pela freqüência contínua no 

ciberespaço nas mudanças cognitivas de seus usuários mais 

imersivos. Especificamente pesquisar as possíveis alterações 

cognitivas que pudessem ser despertadas, reforçadas, 

redescobertas em usuários de ciberespaço através de testes de 

avaliação cognitiva, além de elencar as possíveis diferenças 

cognitivas detectadas após a aplicação da pesquisa.

A metodologia de escolha dos usuários compreendeu a aplicação 

de um questionário que definiu o nível de imersão destes usuários e 

incluiu seis perguntas que de forma 

indicial apontaram a possibilidade desses usuários serem ou não 

viciados em tecnologia, parâmetro este que, foi considerado no 

corte populacional. 

O questionário levou em consideração a freqüência e a duração da 

presença destes usuários no ciberespaço, bem como o tipo de 

acesso. As perguntas retiradas do questionário de Young podem ser 

vistas no questionário em anexo. 

(Nabuco apud Young, 2007) 
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psicomotrocidade de desportistas brasileiros. Processos cognitivos, 

neurociência e biofeedback são estudados na UFSC a partir da 

interação de desportistas com videogame. Segundo Takase, jogos 

como o Tangran, Fifa 2004 e carros de corrida têm contribuído nas 

mudanças cognitivas dos desportistas. O Tangran, por exemplo, 

pode melhorar a capacidade de foco interno, a mentalização e a 

tática visual. Um outro exemplo que tem apresentado resultados 

interessantes é o brinquedo eletrônico Dance, Dance Revolution 

(DDR), que segundo as pesquisas de Takase, pode alterar a atenção 

visual e a coordenação motora.

Ao chegar à questão do cérebro, encontramos apoio, em um primeiro 

momento, na neurociência com a Teoria de Seleção de Grupos 

Neurais que nos é apresentada pelo neurocientista Gerald Edelman. 

Também no campo da neurociência, mais detalhadamente no que 

concerne à Neurodidática, encontramos nos pesquisadores alemãs 

Gerhard Preiss e Gerhard Preiss, que, embora não tenham livros 

publicados, têm uma série de artigos esclarecedores sobre a 

educação e a plasticidade neural, publicados na revista Scientific 

American, entre eles, A Ciência do Aprendizado. 

Também encontramos suporte teórico para a questão do cérebro 

como parte de um ecossistema que o influencia e é por ele 

influenciado nos trabalhos de Luria (Vigotski, 1984 e Primi, 2007) e 

Vigotski (1984).  

Foram estes trabalhos que, de certa forma, redirecionaram esta 

pesquisa, uma vez que anteciparam respostas, dentre elas as que se 

referiam ao fato de que a tecnologia poderia ou não afetar o homem 

cognitivamente.  Os resultados positivos a este meu questionamento 

foram norteadores e impulsionadores.
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(Nabuco apud Young, 2007) 
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psicomotrocidade de desportistas brasileiros. Processos cognitivos, 

neurociência e biofeedback são estudados na UFSC a partir da 

interação de desportistas com videogame. Segundo Takase, jogos 
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foram norteadores e impulsionadores.
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Neodarwinismo

Após a seleção dos voluntários - que durou dois meses e se iniciou 

na internet até chegar às escolas - foi feita a avaliação do 

desempenho cognitivo através da aplicação de uma bateria de 

avaliação cognitiva computadorizada que será melhor explicada nos 

próximos capítulos. Os  resultado dos testes, bem como a 

categorização feita após a aplicação dos questionários pode ser 

vista no corpus desta pesquisa.
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CAPÍTULO 1: A COGNIÇÃO E O CÉREBRO 

1. Como o cérebro aprende: as sinapses e as redes 
neurais

Antes de mergulharmos na questão mental como uma das faces do 

processo do aprendizado humano, precisamos conhecer o 

processo cerebral, fisiológico, o surgimento das sinapses e também 

o processamento cognitivo do aprendizado. Os processos mentais 

e cerebrais não estão dissociados, mas serão vistos 

separadamente neste momento para que fique claro mais tarde a 

ligação entre eles e as mudanças cognitivas.

Faz-se necessário, antecipadamente, um breve esclarecimento 

sobre a abordagem cognitiva na aplicação do CogState.  Caroline 

Luft explica a cognição como processo que inclui toda a esfera de 

funcionamento intelectual humano. Apesar de haver uma série de 

pesquisadores que fazem a conceituação de cognição com 

maestria, o ponto de vista de Luft nos interessa por ter sido ela 

pioneira na utilização do CogState no Brasil: 

“O funcionamento cognitivo corresponde as 
fases do processamento de informação como a 
percepção, a memória, atenção, vigilância, 
raciocínio e solução de problemas. Outras 
variáveis, referentes ao funcionamento 
psicomotor como tempo de reação, tempo de 
movimento e velocidade de desempenho, são 
também freqüentemente incluídas neste 
c o n c e i t o  ( S P I R D U S O ,  2 0 0 5 ) .  P a r a  
compreender os processos cognitivos é 
necessário distinguir os componentes da 
cognição, que são os processos que sustentam 
a cognição, as funções cognitivas e a cognição 
em si. Os processos que sustentam a cognição 
são aqueles que mais comumente são 
mensurados, sendo eles atenção, memória de 
trabalho, velocidade de processamento de
informações, processo psicomotor e processos 
perceptivos. As funções cognitivas são: 
memória (verbal, visual, etc.), associação, 
comparação, raciocínio abstrato, manipulação e 
capacidade espacial e síntese. Os processos e 
as funções cognitivas agem em conjunto 
permitindo que os indivíduos tomem decisões e 
se comportem de maneira inteligente” (Luft, 
2007: 48).
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informações como “negativo e positivo”, ou traduzindo: simples 

ordens de “ligar e desligar”.  Toda a atividade mental baseia-se nesta 

aparentemente simples transmissão de informação. O maravilhoso 

está no fato de que, quando há neurônios suficientes (alguns 

milhares por processo), informações muito complicadas podem ser 

manejadas, em um esquema de funcionamento do qual o próprio 

código binário foi originado. Os terminais de ramificações de axônio 

não apenas trocam informações com a célula mais próxima, como 

podem estar em contato simultâneo com mais de 50 mil outras.  

Milhares de neurônios estão interligados através das sinapses e 

muitos produzindo sinais excitadores ou inibidores, mas o sinal de 

um ou dois neurônios não é suficiente para acionar um outro 

neurônio. São necessários milhares de sinais de uma só vez para 

gerar uma sinapse.

Resumidamente pode-se dizer que o aprendizado realiza uma 

mudança estrutural no cérebro. Os sinais encontram o seu caminho 

através da rede de neurônios. Os estímulos repetidos tendem a 

tomar o mesmo caminho passando de um neurônio para o outro 

através das sinapses. Tudo passa por um processo contínuo de 

modelagem. Aquelas sinapses que não são estimuladas se 

desfazem e as que estão sempre em atividade, fortalecem-se. 

Quando, por exemplo, uma pessoa se depara pela primeira vez com 

os ambientes virtuais, ela recorrerá em seu cérebro a caminhos já 

existentes. Ela vai usar informações que já possui, e usa para outra 

finalidade, para conseguir navegar. Os sinais entre os neurônios são 

transmitidos através de caminhos já existentes a fim de dar 

instruções mais apropriadas para que consiga navegar na internet. 

Como inicialmente os caminhos para esta nova atividade são 

poucos, a navegabilidade deste novo usuário será desajeitada. Com 

a freqüência de acesso a internet a mesma mensagem é passada 

muitas vezes e então os caminhos sinápticos começam a mudar.  

Considerando-se que lidar com novas tecnologias requer o uso de 

habilidades pouco ou nunca utilizadas, não é difícil imaginar que não 

apenas se aprenda a usar estas tecnologias, como podem surgir a 

partir deste aprendizado, outros usos destas novas habilidades. 

É com facilidade que associamos este fato à plasticidade neural. 

Nos casos em que há lesão em áreas em que se constituíram 
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Podemos, portanto, entender a cognição humana como um 
processo integrado e complexo, não reduzido ao aprendizado linear. 
Feito este esclarecimento, pode-se retomar a discussão sobre a 
cognição em seus processos cerebrais e mentais. Bilhões de 
neurônios compõem o cérebro, eles estão conectados entre si 
através de sinapses e juntos formam a rede neural. 

“Logo ao nascer todo ser humano possui 
centenas de bilhões de neurônios, um número 
que, alias sofre pequena redução ao longo da 
vida. Nos dois primeiros anos, crescem, 
sobretudo, as conexões mediante as quais cada 
célula nervosa envia sinais a milhares de outras. 
Pontos especiais de contatos - as sinapses – 
transmitem as informações entre as diferentes 
células. Por intermédio de uma quantidade 
superior a centena de trilhões dessas ligações 
sinápticas, os neurônios se reúnem em redes 
capazes de se comunicar entre si, mesmo a 
distancias maiores. De inicio surgem sinapses 
em profusão, uniformemente distribuídas. 
Quando porém certos neurônios respondem a 
estímulos que se manifestam em conjunto, 
disparando neurônios de forma sincronizada, as 
sinapses entre tais neurônios se fortalecem e 
perduram por longo tempo” (Preiss e Preiss, 
2006: 08).

Os neurônios carregam mensagens por meio de um  prolongamento 

chamado axônio. Os axônios crescem do corpo celular dos 

neurônios. Prolongamentos de outros tipos chamados dendritos 

também saem do corpo celular do neurônio, estas extensões do 

neurônio são fundamentais no processo de construção das 

sinapses. Os sinais são transmitidos de uma célula a outra através 

dos axônios e destes para os dendritos da célula seguinte, estas 

conexões entre neurônios chamam-se sinapses – synapsis (origem 

grega) que significa a ação de juntar. Mas embora sejam conexões, 

não há contato físico entre os neurônios, seus dendritos e axônios 

estão muito próximos, mas não se tocam, apenas transmitem 

informações. Há um espaço entre eles chamado fenda sináptica ou 

espaço sináptico que é preenchido pelas mensagens elétricas e 

químicas enviadas de um neurônio ao outro. As sinapses podem ser 

sinapses químicas, que envolvem mediadores químicos e as 

sinapses elétricas que acontecem com o envio de íons e pequenas 

moléculas, onde as alterações elétricas em uma célula são 

transmitidas quase que instantaneamente à próxima. É fácil 

entender como funciona este código sináptico que pode transmitir 
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relacionam com as novas tecnologias e o ciberespaço. Geralmente 

quanto mais idade o usuário tiver, mais dificuldade ele apresenta em 

lidar com as novas tecnologias. Isto não significa que ele não possa 

aprender. Como afirmam  e Preiss, o homem aprende a vida 

toda, mas o cérebro se deixa modelar com menos facilidade ao 

passar do tempo e é entre os 0 e 15 anos que ele é muito mais 

moldável. Com base nessa afirmativa  podemos entender porque 

aqueles que começaram a utilizar as novas tecnologias e navegar 

no ciberespaço mais cedo apresentam melhor desempenho de 

navegabilidade do que os que passaram a utilizar apenas na vida 

adulta. 

No Brasil, por exemplo, onde a internet tem cerca de 15 anos 

popularizada, há uma ou duas gerações – sem contar a nova 

geração de usuários que já nasceu imersa na tecnologia - que têm 

melhor desempenho no manejo de novas tecnologias e navegação 

ciberespacial. Teriam estas pessoas hoje entre 20 e 35 anos e 

pertenceriam a uma classe mais privilegiada intelectualmente e/ou 

socialmente, uma vez que o acesso à tecnologia e ao ciberespaço 

nesta época se restringia a quem possuía maior poder aquisitivo ou 

estava inserido nos meios acadêmicos (universitários, tecnólogos, 

etc.). 

A cognição, no entanto, não depende apenas de estímulos 

reforçados e propensões genéticas. A maneira como estes 

estímulos são percebidos influencia bastante o aprendizado. 

Segundo Preiss e Preiss (2006: 08,09) quando aprendemos algo, 

além do que já sabíamos, são aumentados os níveis de dopamina e 

acetilcolina e surge a sensação de satisfação e a concentração é 

aumentada. A dopamina propicia uma sensação de felicidade e faz 

com que o aprendiz humano queira mais.  

Outro dado importante é que as informações nas quais o sistema 

límbico “estampou um selo emocional” encravam-se no fundo da 

memória e de forma duradoura. “Enquanto o mero saber muitas 

vezes se dissipa com rapidez, os sentimentos perduram por muito 

tempo” (Preiss e Preiss, 2006:11). Resumindo, emoção e motivação 

influenciam sistemas neuronais que determinam quais informações 

serão armazenadas, fato importante quando falamos de tecnologia, 
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sinapses, apesar das células do cérebro não se regenerarem como 

as restantes do corpo, a natureza encontra uma outra solução. 

Trata-se da plasticidade neural. A plasticidade neural, também 

chamada de neuroplasticidade, é a capacidade de organização do 

Sistema Nervoso frente ao aprendizado e à lesão. Ela se relaciona 

com a modificação de conexões sinápticas, não apenas 

relacionadas a processos patológicos, mas também em outros 

casos no funcionamento normal do indivíduo. Hoje há evidências de 

que a plasticidade neural é potencializada pela atividade, assim 

como por manipulação. 

2. Plasticidade neural: o aprendizado cerebral

Quando uma criança nasce, ela tem milhares de neurônios, mas 

poucas sinapses. Por isso muitas coisas são mais fáceis de 

aprender na infância do que mais tarde. A plasticidade neural é bem 

maior nos primeiros anos de vida. Mais tarde, com muito mais 

sinapses estabelecidas, o aprendizado fica mais difícil, embora uma 

coisa que se tenha aprendido - seja em que idade for - nunca é 

esquecida. Apenas com a morte de neurônios, seja por lesão ou por 

velhice, algo se perde. 

“Embora o aprendizado jamais tenha fim, as 
bases do saber futuro são lançadas em grande 
parte já na infância. A crença de que aquilo que 
não se aprende em criança tampouco se poderá 
aprender quando adulto, tem fundamento 
neurobiológico. Afinal quais neurônios vão se 
conectar é algo que sobretudo os primeiros 15 
anos de vida irão decidir.  Por esta época estará 
constituído o diagrama básico dos circuitos 
formados pelas células nervosas. (...) Depois 
disso as redes neurais ainda seguirão dispondo 
de certa plasticidade – até idade avançada, 
sinapses serão fortalecidas ou enfraquecidas 
po r  novos  es t ímu los ,  expe r i ênc i as ,  
pensamentos e ações, o que nos possibilita 
aprender durante toda a vida, mas, passada a 
puberdade, o cérebro se deixa modelar com 
menos facilidade, e a formação de novas 
conexões sinápticas torna-se mais rara” (Preiss 
e Preiss, 2006:09)

Esta mudança na plasticidade neural, relacionada com a idade, 

pode explicar a facilidade com que crianças e adolescentes se 
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3.1 - Edelman e a Teoria de Seleção de Grupos Neurais

Como se viu na introdução, a partir do nascimento, o homem vai 

desenvolvendo cada vez mais as suas aptidões, e esse desen-

volvimento não decorre da multiplicação das células nervosas, mas 

sim pelo aumento crescente das sinapses nervosas (união entre 

essas células). 

O fator determinante para termos mais ou menos sinapses é 

proporcional ao exercício e ao estímulo constante do sistema 

nervoso.  Na Teoria da Seleção de Grupos Neurais, Gerald Edelman 

afirma que o homem traz um repertório primário de grupos neurais 

que contribuem para a anatomia do cérebro e que a sua formação é 

resultado da seleção de desenvolvimento.

Ou seja, o homem nasce com um potencial determinado de 

conexões sinápticas, direcionadas geneticamente, mas que tendem 

a aumentar a partir da interação com o ambiente.  Segundo Edelman 

(1992), a TSGN é uma teoria evolutiva da mente humana e cria uma 

ponte entre a biologia e a psicologia. Edelman afirma ainda que a 

TSGN pode ser entendida como uma extensão metafórica da teoria 

darwinista, no entanto não encontramos em Edelman apenas 

analogias, mas proposições inteiramente novas. 

“A teoria que propus para explicar estas questões 
é conhecida como teoria da seleção de grupos 
neurais (TSGN). Os seus princípios fundamentais 
são descritos neste capítulo e, entre as suas 
características, aquelas que fazem a ponte entre 
a psicologia e a fisiologia são devidamente 
sublinhadas. Isso permite-nos-á enfrentar o 
intimidante problema da consciência, além de que 
constitui uma das razões principais para explicar 
a teoria com algum pormenor. À medida que vou 
explicando, lidarei com os aspectos da 
categorização perceptiva, dos conceitos, da 
memória e da aprendizagem. (...)A TSGN é uma 
teoria complexa, no entanto seus princípios 
fundamentais são apenas três. Não são 
necessários mais para explicar mesmo uma 
propriedade tão notável como a consciência. 
Aquilo que é, no entanto, exigido para explicar 
essa propriedade é a evolução de novos tipos de 
morfologia, tanto no corpo como  no cérebro” 
(Edelman, 1992: 125,126).
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afinal o ciberespaço é recheado de situações emocionais de alegria, 

excitação, sensações de vitória, descoberta, entre outros. Ou seja, 

além de lidar com uma multiplicidade de novos signos, os usuários 

de ciberespaço, à medida que estão em situações mais imersivas, 

são bombardeados por suas próprias emoções e assim, acredita-se, 

aprendem muito mais rapidamente, como veremos exemplificado 

nos capítulos seguintes. 

3. Darwinismo Neural em Edelman

A plasticidade neural é apresentada sob um ponto de vista 

interessante através da Teoria de Seleção de Grupos Neurais 

(TSGN) proposta pelo neurocientista Gerald Edelman, mas, para 

entendermos a TSGN, que será vista no próximo tópico, faz-se 

necessário um preâmbulo, pois ela precisa ser explicada em um 

contexto mais amplo. Inclusa dentro daquilo que se chamou de 

Darwinismo Neural. Como se sabe, a obra de Darwin não só foi um 

marco nas Ciências, entre elas as Cognitivas, como foi fonte 

inspiradora de teorias brilhantes nos anos seguintes, entre elas, o 

Darwinismo Neural, defendido por Edelman, 1987 e Changeux, 

1985. 

O Darwinismo Neural explica o funcionamento do sistema nervoso 

central baseado em um processo de seleção populacional de grupos 

neuronais. No Darwinismo Neural, estão presentes os repertórios 

variados de elementos, cuja fonte de variação não está casualmente 

relacionada a eventos subseqüentes; a interação com o ambiente 

(permitindo a seleção de variantes favorecidas) e, por fim, a 

reprodução diferencial e herança de características das variantes. 

Segundo o Darwinismo Neural, o cérebro é organizado 

dinamicamente em populações celulares contendo redes 

individualmente variantes, cuja estrutura e função são selecionadas 

por diferentes meios durante o desenvolvimento. As unidades de 

seleção são coleções de centenas a milhares de neurônios 

fortemente interconectados - grupos neurais - os quais atuam como 

unidades funcionais. 
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ambiente externo, essas estruturas apresentam constante 

adaptação a mudanças ambientais, correspondendo tal adaptação a 

ajustes relacionados ao comportamento adquirido pela estrutura, e 

não a mudanças em seu padrão comportamental. Esta terceira fase, 

ou terceiro princípio como definiu Edelman, relaciona-se com a 

forma que as duas primeiras fases da TSGN conseguem ligar a 

psicologia à fisiologia, pois sugere que o cérebro trabalha com um 

processo chamado reentrada. Esta reentrada, explica Edelman, é 

responsável pela forma com que as áreas cerebrais trabalham o 

aparecimento de novas funções. 

“Uma das premissas fundamentais da TSGN é 
que a coordenação seletiva dos complexos 
padrões de interligação entre os grupos 
neuronais por meio da reentrada, constitui a base 
do comportamento. De facto, a reentrada (em 
combinação com a memória que discutirei mais 
tarde) é a principal base para a existência de uma 
ponte entre a fisiologia e a psicologia” (Edelman, 
1992:130).

A Teoria de Seleção de Grupos Neurais explica a cognição como um 

processo adaptativo, que, independendo do grau de aprendizado, 

está, entre outrascoisas, sujeito aos fatores etológicos (padrões 

comportamentais dentro de um referido meio). Esse aprendizado 

compreende o equilíbrio entre sistemas internos homeostáticos e as 

mensagens do mundo exterior e no qual a memória tem papel 

fundamental. (Edelman, 1992:150). O papel da memória está ligado 

intrinsecamente a outras duas funções cerebrais que são a 

categorização e aprendizagem.

“Em qualquer espécie, a aprendizagem resulta 
da operação de ligação neuronal entre as 
topografias globais e os centros de valor 
mencionais acima. Ela serve para estabelecer 
uma l igação entre a categorização e 
comportamentos, possuindo valor adaptativo em 
condições de expectativa. Os sistemas 
fisiológicos, como por exemplo alguns 
dispositivos de controlo, têm pontos de disparo 
(pense-se num termostato). A expectativa 
significa apenas a situação em que as condições 
de disparo das estruturas fisiológicas, que 
constituem porções do sistema hedônico, não 
foram a inda sat is fe i tas .  Obtém-se a  
aprendizagem quando o comportamento leva a 
alterações sinápticas nas cartografias globais 
que satisfazem os pontos fixados”. (Edelman, 
1992:149).
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A TSGN é uma teoria selecionista da função cerebral, e tem três 
princípios básicos. Ela se dá por fases, denominadas por Edelman 
como seleção por desenvolvimento, seleção por experiência e por 
fim, formação de mapeamentos reentrantes.

“Os três princípios da TSGN dizem respeito à 
forma como a anatomia do cérebro é 
primeiramente desencadeada durante o 
desenvolvimento, como são selecionados depois 
os padrões de respostas a partir dessa anatomia 
ao longo da experiência e como a reentrada, um 
processo de transmissão de mensagens entre os 
mapas cerebrais obtidos, pode dar origem a 
importantes funções comportamentais.” 
(Edelman, 1992:126).

 Na fase de seleção por desenvolvimento, a organização cerebral é 

construída por meio de sucessivos processos de divisão e seleção 

de grupos de neurônios, determinados por fatores filogenéticos. 

Como resultado, grupos neurais primários são formados, sendo 

responsáveis pela manifestação de comportamentos inatos no 

indivíduo como a busca por alimento, a autodefesa e também pela 

regulação de suas funções biológicas básicas. Essa fase estabelece 

os pré-requisitos para o aprendizado do indivíduo. Por isso, muitas 

das estruturas neurais nela criadas apresentam grande plasticidade.

A fase seguinte corresponde à seleção por experiência. Nesta fase, 

impera a aprendizagem através de interações do indivíduo com o 

meio que o cerca. Por intermédio das experiências com o ambiente 

externo, as conexões sinápticas dos grupos neurais, parcialmente 

desenvolvidos na fase de seleção por desenvolvimento, são agora 

reforçadas ou enfraquecidas. Com isso, são formados os grupos 

neurais secundários que correspondem a estruturas mais 

especializadas e adaptadas a características do ambiente, e, 

portanto, com menor plasticidade quando comparados aos grupos 

primários. Em geral, esses dois primeiros grupos neurais são 

relacionados à formação de mapas de percepção sobre o ambiente.

A terceira fase é a que mais interessa a este trabalho. É a fase de 

formação de mapeamentos reentrantes na qual ocorre a 

interconexão de diversos repertórios neurais com funcionalidades 

diferentes. Duas propriedades importantes que emergem dessa 

fase são a capacidade de coordenação de tarefas e a formação de 

mapeamentos globais, o que implica o desenvolvimento de funções 

mais complexas que aquelas realizadas pelos grupos primário e 

secundário. Além disso, por estarem fortemente condicionadas ao 
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Mente

Causação 

Continuidade

O interacionismo

Cultura

Por se tratar a aprendizagem de um “processo adaptativo”, sujeito a 
processos de reentrada alimentados por fatores externos e 
enquadrado dentro de certa carga genética, podemos dizer que a 
TSGN fundamenta nossa hipótese de que, em prazo que ainda não 
se pode determinar, a imersão tecnológica pode ser responsável por 
algum tipo de alteração cognitiva que podem ser explicadas pelos 
processos mentais e biológicos.

Esse processo “adaptativo” utilizado por Edelman ao propor o 
aprendizado sobre a ótica da TSGN , pode ser complementado pela 
teoria interacionista de Lev Vigotski, conforme poderemos ver no 
capítulo seguinte. 
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Capítulo 2
CAPÍTULO 2: A COGNIÇÃO E A MENTE 

1. Como a mente aprende: O interacionismo vigotskiano 

Vigotski, antes de Gerald Edelman, já fazia uma espécie de ponte 

entre o orgânico e o mental, pois estabeleceu a idéia de que o 

desenvolvimento humano é determinado não apenas pela questão 

biológica, mas também pelo grau de domínio do uso de 

instrumentos, ou seja, a cultura, esta, para nós entendida como a 

tecnologia, na qual os usuários estão imersos neste século:

“O uso de signos conduz os seres humanos a uma 
estrutura específica de comportamento que se 
destaca do desenvolvimento biológico e cria 
novas formas de processos psicológicos 
enraizados na cultura”. (Vigotski,1998: 54).

A abordagem interacionista Vigotskiana explica a cognição humana 

a partir das relações entre o indivíduo e a sociedade, assim as 

pessoas transformam e são transformadas, através das interações 

sociais. Por este motivo, o interacionismo Vigotskiano é atual e 

relaciona-se com facilidade com a tecnologia e as mudanças 

cognitivas que advêm dela. Para Vigotski, o sujeito é constituído na e 

pela linguagem, mas também resulta, bem como está constituído 

nessa relação de construção da sociedade e auto-reformulação. 

Este sujeito influencia e é influenciado pelo meio - que é um elemento 

de uma construção maior que envolve a história do sujeito e 

consequentemente os signos constituídos nessa relação de 

aprendizado. 

Para esse autor, o homem é um indivíduo histórico-social e/ou 

histórico-cultural, moldado pela cultura que ele próprio cria. 

Fundamentalmente, o homem, através de sua relação com o outro e 

por ela própria, determina e é determinado. Numa reflexão mais 

profunda e ampla, pode-se dizer que a teoria de Vigotski e a de 

Gerald Edelman complementam-se muito bem, umavez que Vigotski 

afirma que o desenvolvimento mental é essencialmente um processo 

sociogenético e a atividade cerebral superior não é simplesmente 

uma atividade nervosa ou neuronal superior, mas uma atividade que 

interiorizou significados sociais derivados das atividades culturais e 

mediada por signos. Segundo Vigotski quando entramos num 
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baseia sua teoria socio-interacionista nas idéias darwinianas de 

mutação, recombinação e seleção natural. Para ele, a recombinação 

aleatória de experiências resulta em um processo de 

desenvolvimento diferenciado, sendo, portanto uma proposta de 

evolução cognitiva sócio-genética. 

“O indivíduo adulto é produto de comportamentos 
herdados, que são modificados pelas relações 
sociais; para explicar o comportamento humano 
é preciso considerar as condições biológicas e 
como estas são modificadas nas relações 
sociais-culturais”. (Lucci, 2006: 05)

Segundo Vigotski, a atividade cerebral é sempre mediada por 

instrumentos e signos e a linguagem é o principal mediador na 

formação e no desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. A cultura é então interiorizada sob a forma de sistemas 

neurofísicos que constituem parte das atividades fisiológicas do 

cérebro, as quais permitem a formação e o desenvolvimento dos 

processos mentais superiores. Na teoria de Vigotski, a origem e o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores é social e 

compreende três classes de mediadores, que são os signos e 

instrumentos; atividades individuais e relações interpessoais.

2. Vigostski, Luria e o processo de construção do conhecimento

Durante o estudo das funções psicológicas superiores, Luria e 

Vigostski defenderam o processo de construção do conhecimento 

com a integração das sensações, percepções e representações 

mentais. Para Luria e Vigostski, o cérebro é um sistema aberto em 

constante interação com o meio, e que transforma suas estruturas e 

mecanismos de funcionamento ao longo desse processo de 

interação.

“O postulado de que o cérebro como órgão 
material é a base biológica do funcionamento 
psicológico apóia-se em uma das premissas da 
psicologia humana: enquanto espécie biológica, 
o homem possui uma existência material que 
define limites e possibilidades para o seu 
desenvolvimento. O cérebro é um sistema 
aberto, de grande plasticidade, cuja estrutura e 
modos de funcionamento são modelados ao 
l ongo  da  h i s tó r i a  da  espéc ie  e  do  
desenvolvimento individual (...). Entretanto, Luria 
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contexto e o construímos através desta interação, ocorre uma 

negociação de significados. Assim, transformamos não somente o 

conhecimento dos conceitos e a utilização de instrumentos 

adequados de mediação, mas, aprendemos a reconhecer os 

contextos e a utilizar os significados de acordo com o que nos é 

colocado. 

“Para isso, contamos também, com nossas 
experiências anteriores e conhecimentos 
construídos e já transformados (conhecimento 
prévio). Percebe-se que nesta perspectiva, há a 
valorização da comunicação e da construção do 
conhecimento por cada interlocutor participante, 
enfatizando-se a negociação dos significados na 
interação. Cada ambiente é estabelecido 
historicamente também nos modos como se dá a 
comunicação. Tanto o contexto do cotidiano 
quanto o ambiente acadêmico possibilitam o 
desenvolvimento de raciocínios coerentemente 
construídos” (Barbato:2005)¹. 

Essa relação entre evolução e tecnologia está muito bem registrada 

na história da humanidade, a tecnologia foi responsável pela 

sobrevivência humana e por sua evolução. Não temos mais as 

características de nossos antepassados. Nossa pele é mais fina 

porque, ao inventarmos a técnica para fazer fogo, ou a tecnologia 

para coser vestimentas, deixamos de depender de uma pele mais 

resistente e dos excessivos pêlos para sobreviver ao frio. Séculos de 

tecnologia agregada a outros fatores, transformaram o homem no 

que ele é hoje, um ser em mutação. Teorias evolucionistas podem 

supor um homem do futuro careca e mais baixo ou mais rápido e 

mais magro. Precisamos esperar séculos para confirmar essa 

mudança, no entanto, uma mudança que podemos acompanhar é a 

evolução da mente e cérebro humanos. Com as novas tecnologias, 

há mais informação, mais maleabilidade de conhecimento, mais 

situações que propiciam uma remodelagem mental e cerebral. 

O papel do signo, bem como anuncia Vigotski, é fundamental nesse 

processo cognitivo. Com as novas tecnologias, novos signos, nova 

forma de se comportar diante deles, nova forma de responder a eles. 

O homem que age no meio e é por ele modificado. Um homem 

dinâmico inserido nessa dinamicidade da tecnologia.  Vigostski 
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(1976) explicou também que os processos 
mentais como a percepção, a memória, o 
pensamento não podem ser considerados 
simples faculdades localizadas em áreas 
cerebrais, mas como sistemas funcionais 
complexos. Esses processos mentais foram 
inicialmente movimentos manipulativos que, 
posteriormente se coordenaram, adquirindo o 
caráter de ações mentais internas.” (Freitas, 
2005) . 

As proposições de Gerald Edelman e também de Vigotski e Luria 

coadunam com a lógica de que a imersão no ciberespaço não pode 

ser vista como um fato linear pelo qual o usuário passa sem que a 

inferência deste movimento seja algum tipo de aprendizado, seja ele 

cognitivo ou motor. Esta, aliás, não é uma conclusão sem 

fundamento, pesquisas revelam que interações simples como as 

obtidas em games do tipo Taipei, no qual são estimuladas a memória 

e a atenção, trazem em um mínimo tempo de acesso de três meses 

resultados inquestionáveis. Além dos testes realizados nesse 

trabalho, nas entrevistas realizadas durante o desenvolvimento da 

pesquisa, algumas falas foram significativas e interessantes. Um 

usuário, com uma auto-percepção muito boa, relatou anteriormente 

ter dificuldade com um brinquedo simples que havia em sua casa, 

mas que após se tornar um jogador de games em tempo real, tornou-

se mais ativo e obteve melhor desempenho com esse brinquedo. Por 

outro lado o rapaz afirma ter perdido o interesse por atividades 

menos agitadas, como a leitura: “Eu antes não me saía bem no 

Genius, agora eu sou the flash e praticamente faço a seqüência sem 

pensar”, explica o rapaz, que indica ter um comportamento abdutivo. 

Usuário há mais de 5 anos, ou seja, desde os 10, ele afirma que a 

leitura o deixa nervoso. “Eu não consigo ficar parado, ler e estudar é 

bem ruim pra mim”, revela.

A maioria dos entrevistados que se declararam usuários imersivos, 

apresentaram comportamento semelhante, tanto durante a 

entrevista quanto nos testes, demonstrando certo grau de 

impaciência, entre outras características que veremos mais à frente.

²
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CAPITULO 3: CALEIDOSCÓPIO COGNITIVO 

1. Formas diferentes de aprender: a questão das 
inteligências

Uma vez que estudamos o aprendizado do ponto de vista cerebral e 

mental, falta-nos ainda entender as estruturas cognitivas e as 

inteligências que estão entre os elementos sujeitos à modificação a 

partir da interação com o meio. É preciso, no entanto, 

antecipadamente fazer um resgate do caminho percorrido na sua 

definição.  O problema da inteligência e das estruturas cognitivas 

que a constituem tem sido debatido por inúmeros pesquisadores nos 

últimos 100 anos, classificado em três grandes correntes: a 

psicométrica (ou fatorial), a desenvolvimentista e a da abordagem do 

processamento humano de informação. 

A corrente psicométrica concentra-se em definir estruturas da 

inteligência e sua organização, mas peca porque só investiga o 

produto e não o processo cognitivo que leva a ele. A 

desenvolvimentista, fundamentada principalmente na ótica de 

Piaget e Vigostski, define as estruturas da inteligência e sua 

dinâmica ao longo do desenvolvimento, trazendo avanços 

significativos ao procurar descrever o processamento cognitivo e 

relacioná-lo aos diferentes estágios de desenvolvimento:

“Ao enfatizar as origens sociais da linguagem e 
do pensamento, Vigotski seguia a linha dos 
influentes sociólogos franceses, mas, até onde 
sabemos, ele foi o primeiro psicólogo moderno a 
sugerir os mecanismos pelos quais a cultura se 
torna parte da natureza de cada pessoa. Ao 
insistir em que as funções psicológicas são um 
produto da atividade cerebral, tornou-se um dos 
primeiros defensores da associação da 
psicologia cognitiva experimental com a 
neurologia e a fisiologia. Finalmente ao propor 
que tudo isso deveria ser entendido à luz da teoria 
marxista da história da sociedade humana, 
l ançou  as  bases  pa ra  uma  c iênc ia  
comportamental unificada”. (Luria, 1984: XXIV).

Uma importante proposta de oposição à abordagem psicométrica é 
a abordagem de processamento humano de informação, estudada 
entre outros, por Simon (1972), Hunt (1980) e mais recentemente e 
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e inferências). Ou seja, as competências e habilidades se relacionam 

diferentemente com cada uma destas duas inteligências. A nós, 

interessa somente, discutir as competências e habilidades que se 

relacionam com a inteligência fluida, pois em nosso entender, 

quando falamos de mudança de cognição, em usuários de 

ciberespaço, estamos nos referindo àquelas mudanças mais 

estruturais, que não envolvem acúmulo de conhecimento e sim 

aquisição ou alteração de novas habilidades. 

3. As competências e habilidades

Um trabalho interessante que discute essas habilidades é o 

desenvolvido no Instituto de Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, do Governo Federal brasileiro. 

O INEP é responsável pela elaboração dos  Exame Nacional de 

Ensino Médio (ENEM) e o Sistema de Avaliação de Ensino Básico 

(SAEB). Os especialistas do INEP definem um conjunto de 

habilidades consideradas essenciais, divididas em cinco habilidades 

e vinte e uma competências específicas nestas habilidades.  As 

competências são, segundo o INEP, “modalidades estruturais da 

inteligência, ou melhor, ações e operações que utilizamos para 

estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e 

pessoas que desejamos conhecer” (INEP, 1999: 07). As 

competências gerais são:

3.1 Dominar linguagens - Dominar a língua culta da Língua 

Portuguesa e fazer uso das linguagens matemáticas, artística e 

científica.

3.2 Compreender fenômenos - Construir e aplicar conceitos das 

várias áreas do conhecimento para compreensão de fenômenos 

naturais, de processos históricos-geográficos, da produção 

tecnológica e das manifestações artísticas.

3.3 Enfrentar situações problemas - Selecionar, organizar, 

relacionar, interpretar dados e informações representados de 

diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações 

problema.
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com acréscimos importantes, por Sternberg (1992), como explica 
Neves:

“A abordagem de processamento humano de 
informação deu origem a um grande volume de 
estudos investigando detalhadamente os 
processos cognitivos envolvidos na resolução de 
problemas abordados pela psicometria. Tal 
abordagem vem gradualmente se integrando aos 
estudos de neurologia e dando bases à 
neurociência cognitiva”, (Neves, 2006:03)

Segundo Neves (2006:03,04), os teóricos do processamento da 

informação, de origem mais recente, reúnem diversas abordagens 

que estudam a mente e a inteligência em termos de representações 

mentais e seus processos subjacentes ao comportamento 

observável. Mas o que nos interessa neste momento é entender tods 

os fatores envolvidos nas atividades cognitivas.

Segundo Sternberg os 

modelos mentais mais utilizados são os seguintes: os esquemas, 

estruturas cognitivas relacionadas a um conjunto de conhecimentos 

armazenados em seqüência temporal ou causal, em que são 

mantidos os conjuntos de características dos objetos e seres que 

nos rodeiam. Os planos, conjunto de conhecimentos sobre o modo 

de agir para atingir determinados objetivos. Os roteiros ou scripts, 

ações estereotipadas e predeterminadas aplicadas a situações 

definidas.  As superestruturas ou esquemas textuais, conjunto de 

conhecimentos adquiridos à proporção que lemos diversos tipos de 

textos e efetuamos correlação entre eles.

2. As inteligências fluida e cristalizada

Duas estruturas são fundamentais na questão das competências e 

habilidades: a inteligência cristalizada e a inteligência fluida.

  A inteligência cristalizada prioriza o conhecimento e a 

inteligência fluida, prioriza o raciocínio. Ou seja, a inteligência 

cristalizada refere-se ao conhecimento acumulado de uma pessoa e 

a inteligência fluida refere-se aos processos que usamos para 

resolver problemas e lidar com novas informações (raciocínio, 

memória, pensamento lógico, identificação de relações ou ligações 

(Sternberg apud Neves, 2005:06,07) 

 (INEP, 

1999: 06-08)
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A Cognição e o 

Ciberespaço
Imersão

Mente
Ciberespaço

navegar

interacão

3.4 Construir argumentações - Relacionar informações, 

representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis 

em situações concretas para construir argumentação consistente. 

3.5 Elaborar propostas - Recorrer aos conhecimentos 

desenvolvidos para a elaboração de propostas de intervenção na 

realidade. 

Com a enumeração destas competências, não podemos, no 

entanto, dizer quais competências (e habilidades relacionadas) 

estão ligadas às mudanças de percepção e cognição de usuários 

de ciberespaço. Por isto voltamos à questão da inteligência fluida, 

que como o próprio nome descreve, é fluida e até mesmo moldável. 

Interessam-nos as operações mentais realizadas quando se 

resolvem no ciberespaço problemas relativamente novos, para os 

quais existem poucos conhecimentos previamente memorizados.  

A inteligência fluida implica a criação de estratégias a partir das 

informações disponíveis na situação e a reorganização de 

esquemas disponíveis em estoques de conhecimentos. Como 

estas operações mentais se dão, quais – ou como - estratégias são 

criadas para resolução de novos problemas, são respostas que 

tentaremos obter, mesmo que de forma apenas indicativa, no 

desenvolvimento deste trabalho. Por isto, faz-se necessário 

discorrer um pouco sobre o ser humano que advém da interação 

com o ciberespaço.
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CAPITULO 4: COGNIÇÃO E CIBERESPAÇO

1. Aprender com o ciberespaço: a interação e o novo 

homem
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existentes, não são problemas novos e pedem soluções que contam 

com conhecimentos previamente memorizados, mesmo que 

tenham que ser adaptados, como, por exemplo, no caso do e-mail, 

que exige quase os mesmos conhecimentos prévios utilizados para 

se escrever uma carta.  Mas um telefone que toca, um e-mail a ser 

enviado e alguém que solicita uma conversa pelo msn, ao mesmo 

tempo (concomitantemente) é um problema alinear, porque aqui se 

exigem, além dos conhecimentos prévios exigidos, outros 

conhecimentos relativamente novos e a sistematização destes 

conhecimentos para se chegar a uma solução. 

Trata-se aí de um exemplo superficial de um problema/situação 

multilinear, há outros maiores, inúmeros, advindo da interação com 

as novas tecnologias e seus signos. Entre eles a própria navegação 

em ambientes digitais, quando se faz necessário mergulhar em 

diversas camadas.  

Mas e por que linearidade? Em ambos os problemas exemplificados, 

pode-se reagir analisando, sistematizando e agindo ordenadamente 

e em tempos diferentes, ou seja, traçando uma rota (linha) de cada 

vez; ou indo e voltando em diversas direções, imergindo e 

submergindo, para quase que invariavelmente voltar pelo menos 

uma vez a uma das direções/camadas anteriores. 

O homem alinear é capaz de mover-se cognitivamente em várias 

direções respondendo a situações alineares com maior velocidade. 

Esse homem alinear gasta menos tempo com a operação 

sistemática porque sua ação parece ser mais abdutiva – realizando 

inferências quase sem perceber: supõe-se que ele equaciona a ação 

mental dirigida e a ação física, com muito mais agilidade e responde 

às situações alineares com simultaneidade. E, apesar de ser 

biologicamente mais visual e auditivo, é provável que ele use, mais 

que o homem linear, os outros sentidos como a audição e o tato. 

Tomemos por exemplo um sujeito, já incluído tecnologicamente e 

que vivenciou a experiência dos games, do computador e da 

internet. Este sujeito, a partir da interação com os games e com o 

ciberespaço aprendeu a, além de utilizar a visão e a audição, 

sincronizar esses sentidos com o toque. Ele vê um game, ouve os 

sons e responde com o toque através do mouse ou joystick. Essa é 

uma das primeiras características desse usuário alinear. Ele olha o 
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da fotografia, da televisão, do cinema e, como afirma Santaella, em 

razões de especialização evolutiva é 75% visual e 20% sonoro, 

deixando apenas 5% aos outros sentidos (tato, olfato e paladar) e 

responde linearmente aos estímulos externos. 

Ele tem um nível de interação tecnológica primária e um processo 

relacional linear. Sua interação pode ser exemplificada com o uso 

da televisão (e a maneira como ele pensa sua interação com ela) em 

que sua proximidade tecnológica se dá apenas através dos botões 

on/off e de seleção canais.  Não é que a tecnologia só forneça esse 

tipo de interação, é que esse ser humano tem sua interação 

limitada, como se apartasse de si mesmo a tecnologia. O mesmo 

homem age através de uma metodologia cartesiana quando precisa 

realizar tarefas alineares. 

Ele precisa sistematizar mais lentamente seu caminho e não 

consegue sair de uma rota linear. Numa situação em que está 

enviando um e-mail, mas precisa atender uma chamada telefônica 

e, ao mesmo tempo, responder a alguém que o chama no 

messenger, vai efetuar essas tarefas uma a uma, esperando, ou 

quase, o fim de cada atividade para iniciar a seguinte e numa 

velocidade que pode ser chamada de comum. Sua capacidade de 

ação/reação, embora ele seja 75% visual e 20% auditivo, é 

notadamente lenta e sistemática.

Cabe aqui um esclarecimento, antes de se falar desse homem que 

se opõe ao homem linear, precisa-se entender o que tomamos 

como problemas e reações lineares e não lineares. Embora o 

conceito já possa ter sido percebido quando se fala do homem 

linear, fazem-se necessários alguns esclarecimentos. 

2. Linearidade e alinearidade

Situações não lineares são aquelas que se apresentam fora da 

dimensão superficial das coisas. Um telefone que toca 

incessantemente é um problema linear. Escrever um texto para se 

enviar um e-mail é outro problema linear; responder a alguém que o 

chama para uma conversa num comunicador peer to peer 

(messenger, ICQ, etc.) também é um problema linear. Todas estas 

situações exigem que sejam acionados esquemas mentais já 
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mundo já de outra forma. Para ele, por exemplo, a televisão não é 

apenas um equipamento estático, mas um objeto que, mesmo 

superficialmente, oferece interação.

Esse homem, na mesma situação citada anteriormente, quando está 

enviando um e-mail, mas precisa atender a uma chamada telefônica 

e, ao mesmo tempo, responder a alguém que o chama no 

messenger, vai efetuar essas tarefas de forma concomitante, e em 

uma velocidade muito maior que a do homem linear. Ele é rápido, 

porque o tempo que demanda com planejamento, é mínimo. Ele 

atende ao telefone, enquanto digita uma resposta no msn e clica no 

botão de send para enviar seu e-mail. 

Supõe-se que ele age desta forma, com facilidade e naturalidade, 

porque sua mente adquiriu esses hábitos, seu cérebro se 

reprogramou através de novas sinapses e formaram-se novas 

ligações entre os grupos neurais, após tantas novas interações e 

repetição de comportamentos, surgidos após a convivência 

contínua com o caos promovido pela tecnologia digital e a exposição 

a problemas alineares trazidos por essas tecnologias. 
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CAPÍTULO 5: A PESQUISA

1. Caracterização da Pesquisa 

Esta pesquisa objetivou avaliar o desempenho cognitivo de 

usuários de ciberespaço, através da comparação entre usuários de 

ciberespaço e não-usuários (ou usuários em um nível menor de 

imersão).

Através de uma abordagem quanti-qualitativa, considerou tanto o 

desempenho cognitivo detalhado - levando-se em consideração 

fatores como o nível geral de desempenho, a variabilidade no 

tempo das respostas e o número de erros - quanto o percentual 

referente a cada usuário em comparação aos não-usuários. 

Mostrando o desempenho tanto de um grupo, quanto de um 

indivíduo.  

A aplicação e comparação dos dados não paramétricos da 

avaliação cognitiva e o levantamento de perfil cognitivo no que se 

refere ao número de horas conectado e tipos e atividades 

realizadas no ciberespaço, obtido através de observação de dados 

do questionário, compuseram o lado quantitativo dessa pesquisa. 

Já o perfil qualitativo, caracterizado pelo seu caráter dialógico, de 

construção e interpretação da realidade  e pela sua atenção ao 

estudo de casos singulares, deu-se através da análise individual de 

casos e da elaboração de um estudo que observou a subjetividade 

do sujeito inserido no seu contexto social no qual sua experiência 

acontece. O que se deu através de entrevistas e também de 

investigação subjetiva derivada das respostas do questionário. 

         

1.1 População

Inicialmente objetivava-se que a população fosse composta por 

jovens em idade escolar, entre 14 e 17 anos, usuários ou não de 

ciberespaço, moradores da região metropolitana de Belém, 

freqüentadores de lan houses, orkut e sites de games. No entanto, 

duas alterações foram feitas. A primeira foi abrir mão do grupo de 

não-usuários. Todos os jovens consultados, nas ruas, nas escolas 
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selecionar os voluntários em um só ambiente, no caso em uma 

escola que mantivesse o perfil de jovens de classe média, em idade 

escolar regular, sem problemas de abandono escolar e usuários ou 

não de ciberespaço. 

A pesquisadora decidiu por fim escolher uma escola particular de 

classe média que mantivesse um perfil de miscigenação social. Foi 

escolhido o colégio Ideal, unidade de Ananindeua (região 

metropolitana de Belém) freqüentado por jovens das classes A, B e 

em alguns casos da C. 

Para a aplicação dos testes foram selecionados jovens entre 14 e 17 

anos, estudantes do ensino médio. A seleção se deu por meio da 

apresentação do projeto de pesquisa em sala de aula, onde a 

pesquisadora era apresentada pela coordenação e em 5 minutos 

explicava o que era sua pesquisa. Após esta apresentação, quem 

declarasse ter interesse em participar deveria responder a um 

questionário selecionador e classificatório. 

De início houve hesitação, mas à medida que a pesquisadora 

informou sobre a despersonalização e sigilo dos dados coletados, o 

interesse foi intenso, sendo a pesquisadora abordada por dias na 

escola, até mesmo quando os testes já estavam em fase de 

finalização. Ao todo se dispuseram a participar e entregaram o 

questionário respondido 38 voluntários, mas só 20 usuários foram 

chamados, descartando-se os casos discrepantes (a partir do 

questionário e breve entrevista durante entrega do questionário). O 

corte foi feito por idade, modo de acesso à tecnologia (casa ou lan 

house), condição escolar (se já repetiu ou não de ano) e 

disponibilidade de horário para fazer os testes.
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e em outros lugares públicos afirmam ter acesso ao ciberespaço. 

Empiricamente foi possível descobrir que os não-usuários de 

ciberespaço existem em uma esfera em que outros fatores podem 

influenciar nos resultados da pesquisa, gerando um falso resultado, 

uma vez que estes não-usuários de ciberespaço, apenas não o são 

por severas restrições sociais. Para nós não interessava este não-

usuário motivado por restrições sociais e sim o não-usuário por 

opção, uma vez que estas restrições de caráter social poderiam 

indicar outros fatores problemáticos de possível influência na 

cognição. 

Todos os jovens de classe média e classe média alta contactados 

afirmaram ser usuários em algum nível de imersão e foi neste 

universo que decidimos investigar. Usuários de classe média em 

seus extremos no que se refere ao nível de imersão: os mais 

conectados e os menos conectados. 

Também descobrimos logo nas primeiras investigações que as lan 

houses e a internet (orkut, etc) não eram lugares propícios para 

aplicação da pesquisa. Das cinco lan houses visitadas, em bairros 

em que moram as várias classes sociais (predominantemente 

Nazaré, classe média e média alta; São Braz, classe média; 

Guamá, classe média e classe média baixa e por fim 40 horas, 

classe baixa) foi possível observar os mesmos problemas para a 

composição da população da pesquisa que eram não haver 

regularidade de freqüência e o não interesse por parte dos 

possíveis sujeitos que se mostravam dentro do perfil (muito 

poucos). Nestes ambientes foi encontrada grande variedade na 

idade além de que a maioria dos freqüentadores eram jogadores de 

game, elemento este que deveria constar na amostragem, mas não 

dominá-la. 

Outro fator que foi determinante na mudança de local para seleção 

de amostragem foi o fato de que muitos usuários de ciberespaço 

freqüentadores de lan house se auto-declararam viciados em 

tecnologia e muitos afirmaram não freqüentar a escola já há algum 

tempo, mesmo estando em idade escolar, e o pior, muitos deles sem 

que a família houvesse notado ainda o abandono da escola, porque 

em vez de ir à aula iam à lan house, vestidos com blusas por cima da 

farda escolar. Pelos motivos apresentados a pesquisadora decidiu 
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1.2.3 Entrevista por telefone

Dos 20 usuários selecionados e que foram submetidos à avaliação 

cognitiva comptadorizada, foi necessário extrair os dez mais e  

menos conectados para montar um grupo específico de análise, por 

isso foi feita uma segunda entrevista, desta vez por telefone. Como 

em ambos os grupos, havia sujeitos que estavam no limítrofe entre 

os dois grupos, classificados como sujeitos medianos, foi feito 

assim mais um corte. Este corte aconteceu após se realizar a 

entrevista por telefone, tendo em vista a certificação de que estes 

usuários estavam ou não dentro do perfil que desejávamos 

investigar - os grupos extremos de usuários. Somente após esta 

entrevista é que foi feito o corte de dez usuários, restando assim a 

população ideal para análise. Cabe ressaltar que dos 20 

submetidos à bateria, apenas sete, de acordo com o questionário,  

eram usuários com perfil imersivo, por isso escolheu-se assim 

trabalhar com dez sujeitos, cinco de cadagrupo. Além do perfil de 

imersão foram levadas em consideração, nesse segundo corte, as 

idades discrepantes (um sujeito com 20 anos e um usuário que veio 

a se declarar viciado em jogos também foi eliminado dos grupos 

que seriam comparados). 

1.2.4 Bateria de Avaliação Cognitiva Computadorizada 

A avaliação do desempenho cognitivo foi realizada através da 

aplicação de uma bateria de avaliação cognitiva computadorizada 

com duração de 10 minutos - validada internacional – e que é 

composta por um conjunto de testes que mensuram tempo de 

reação simples e de escolha, memória de trabalho e de curto prazo 

e atenção concentrada. 
“A bateria de avaliação cognitiva 
computadorizada, CogState, permite 
uma avaliação global do funcionamento 
cognitivo, abrangendo a atenção, a 
memória e a função executiva. O nível 
de complexidade das tarefas varia ao 
longo da bateria, e pode ser maior ou 
menor dependendo do desempenho do 
avaliado.” (Luft,  2007: 69). 
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1.2 Instrumentos

Foram utilizados três tipos de instrumentos: questionário, entrevista 

e a bateria de avaliação cognitiva computadorizada.  

1.2.1 Questionário

O questionário de avaliação de perfil (anexo quest 01) foi elaborado 

de acordo com as recomendações de Young e Lindeberg (apud 

Pessoa, 1998), composto de perguntas fechadas (sim ou não) e 

descritivas (ex: se sim, quantas horas por dia?). A organização do 

questionário se deu por blocos temáticos, respeitando-se o enfoque 

específico de cada questão, limitando as perguntas ao tema da 

pesquisa e sem possibilidade de interpretação dúbia. 

1.2.2 Entrevista

O modelo de entrevista adotado foi o modelo despadronizado, que 

seguiu um roteiro básico, mas sem rigidez, permitindo-se assim que 

alguns pontos fossem mais explorados de acordo com perfil de 

cada entrevistado. Levou-se em consideração as declarações 

feitas e as respostas dadas no questionário. Aprofundaram-se 

durante as entrevistas assuntos que se destacaram no 

questionário, como por exemplo, no caso de jovens que se 

declararam não-usuários, foram investigados todos os tipos 

possíveis de conexão que pudessem estar sendo omitidos por 

desconhecimento ou mesmo esquecimento. 

O roteiro básico era iniciado com perguntas sobre a vida familiar 

(“Mora com quem?”, “Tem irmãos?”, “Quantos?”), até chegar a 

perguntas específicas relacionadas com as respostas anteriores 

(“Então sua avó não se importa em você passar a noite conectado?” 

ou então “Você divide o computador com seus três irmãos, como é 

feita essa divisão?”). Esse detalhamento e enfoque subjetivo 

ajudou a construir melhor o perfil de cada usuário. No fim da 

entrevista o questionário (Quest 01) era repassado com o sujeito, 

para reafirmação das respostas e eventuais correções. 
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amostras, como no caso em que se esteja coletando dados para um 

estudo-piloto ou ainda quando as amostras devam ser pequenas por 

sua própria natureza. O que sem dúvida, em ambos os casos, é a 

situação desta pesquisa.

"As técnicas não-paramétricas de provas 
de hipóteses são particularmente 
adaptáveis aos dados das ciências do 
comportamento. Tais provas chamam-se 
a miúdo 'distribuição livre', e um de seus 
méritos é que, ao aplicá-las, não é 
necessário fazer suposições sobre a 
distribuição da população da qual 
tenham sido extraídos os dados para 
análise, por exemplo, se a distribuição é 
normal etc. Alternativamente, tais provas 
são também identificadas como 'provas 
de ordenação', e essa designação 
sugere outra vantagem das mesmas: as 
técnicas não-paramétricas podem ser 
aplicadas a dados que não sejam exatos 
do ponto de vista numérico, mas que se 
disponham simplesmente em 'pontos', 
ou números de ordem." (Siegel, 1975:06)

O teste não paramétrico utilizado nesse trabalho é o teste de Kruskal 

Wallis indicado para comparar duas ou mais populações 

independentes e funciona com ordenação (em ordem crescente), do 

conjunto de valores da variável, onde cada observação recebe um 

posto correspondente. O que também se aplica perfeitamente a esta 

pesquisa. A aplicação da prova estatística sobre os resultados foi 

feita através do Minitab, um software destinado à análise de testes 

paramétricos e não paramétricos. 
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Os dados fornecidos pelo software incluem tempos de reação em 

cada tarefa, a variabilidade deste tempo de reação, o número de 

respostas certas e erradas, os tipos de erro cometidos em cada 

tarefa etc. O programa permite, segundo Luft,  visualizar os dados 

normatizados, assim, o seu uso em pesquisa fica adequado, 

permitindo ao pesquisador uma análise estatística mais fidedigna.

1.2.5 Local da avaliação cognitiva computadorizada

Os voluntários foram consultados sobre o agendamento para a 

realização dos testes, podendo escolher se realizariam o teste na 

própria escola ou em local determinado pela pesquisadora. 

A maioria optou por realizar os testes na escola, no intervalo das 

aulas, nos laboratórios de informática e de física, eventualmente, 

quando o de informática estava ocupado. 

Cinco voluntários optaram, por haver conflito de horários com as 

aulas, fazer um teste em outro local e horário, indicado pela 

pesquisadora. Foi montado na casa da pesquisadora um espaço 

para este fim com mesa e notebook, sem interferências externas, 

garantindo assim o conforto do sujeito e conseqüentemente maior 

fidelidade nos testes. Os voluntários, que optaram por esse horário 

e local alternativo, foram transportados por um motorista, 

eliminando-se assim qualquer problema com locomoção.

1.3 Tratamento estatístico

No estudo dos resultados demonstrados na bateria de avaliação 

cognitiva foi utilizada análise estatística não paramétrica. Muitas 

das bibliografias sobre pesquisa (dissertações e teses) consultadas 

que envolvem investigação científica na área de humanas, como a 

Psicologia, por exemplo, indicam a utilização de testes não 

paramétricos. A Estatística não-paramétrica tem seu uso mais 

apropriado em pesquisas onde não se conhece bem a distribuição 

da população e seus parâmetros. Esse eventual desconhecimento 

da população reforça o estudo e a importância da análise de 

pesquisas através dos testes não-paramétricos. No entanto, a 

escolha deste método se justifica também por ser um método de 

análise estatística que é acessível mesmo aos pesquisadores 

iniciantes. As provas não-paramétricas são aplicáveis a pequenas 
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população pesquisada, uma vez que a adicção envolve uma série 

muito mais complexa de problemas cognitivos relacionados.

O que foi percebido nos questionários respondidos nas lan houses e 

entrevistas ajudou no direcionamento da pesquisa dentro das 

escolas, com a motivação sobre a aplicação da pesquisa nas 

escolas explicada anteriormente, podemos diretamente tratar aqui 

dos resultados obtidos com aplicação do questionário (Quest 1). 

A partir da análise de todos os questionários aplicados e também 

com base nos relatos coletados nas entrevistas, pudemos perceber 

que os usuários se definem de acordo com o tempo e nível de 

imersão.  

A primeira diferença categorizadora se dá quanto ao tipo de imersão 

no ciberespaço. Eles podem ser “usuários navegadores” ou  

“usuários jogadores”. 

2.1.1 - Usuários navegadores são aqueles que usam o ciberespaço 

principalmente com objetivo de navegar e se relacionar (interação 

sincrônica e assincrônica). 

 

2.1.2 - Usuários jogadores são aqueles usuários que, embora 

naveguem e se relacionem no  ciberespaço, utilizam-no 

principalmente para jogar.

Uma vez definidas a caracterização e terminologia quanto ao tipo, 

surge a necessidade de se categorizar estes usuários quanto ao 

nível de imersão. 

Tanto jogadores quanto navegadores possuem níveis diferenciados, 

conforme pudemos observar na pesquisa de campo e na análise dos 

questionários.  Estes níveis facilitaram a identificação e a 

conseqüente terminologia final. Entenda-se como nível, uma 

caracterização que considere tanto as horas de imersão, quanto os 

hábitos desenvolvidos no ciberespaço. 

Foram detectados três níveis diferentes de imersão. Estes níveis de 

imersão são determinados por hábitos, que incluem tempo e modo 

de imersão. Para isso fomos buscar auxílio no Sacconi: 
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2. RESULTADOS

2.1 Avaliação e sistematização de perfil 

Foram aplicados 38 questionários, no entanto, fora estes 

questionários coletados na escola, outros jovens foram 

entrevistados em lan houses, internet. Nas primeiras entrevistas, 

nas quais ainda se faziam um levantamento sobre o local ideal para 

coletar a amostra populacional, foi percebido que a terminologia 

“não-usuário” de ciberespaço pode ser “errônea”, uma vez que, 

mesmo que involuntariamente, ou por obrigação, há uma grande 

chance de um sujeito ser usuário de ciberespaço. Foi abandonada 

por isso a idéia de se coletar grupos de usuários e não-usuários. 

Surgiu o primeiro ponto a ser investigado e considerado, antes de se 

dar continuidade à pesquisa: os usuários e seus níveis de imersão.

Nas entrevistas informais realizadas nas lan houses, foi percebido 

que o tempo e o ambiente virtual de acesso seriam fundamentais 

para a definição de um perfil. Havia muitos jogadores nas lan 

houses, mas estavam presentes jovens que permaneciam muitas 

horas no ciberespaço sem, no entanto, estar jogando. O que eles 

faziam tanto tempo conectados? E os jogadores? Qual sua 

freqüência média de acesso quando eles não são “viciados”? 

Cabe esclarecer que “viciado” é um termo usado entre os próprios 

usuários para definir aqueles que passam muito tempo conectados 

e que abrem mão de estudo, vida pessoal, para permanecerem no 

ciberespaço. Foi relativamente comum encontrar esses usuários. 

Em alguns casos, a pesquisadora retornou por até quatro vezes ao 

mesmo local para certificar-se da presença dos mesmos jovens. Em 

todos os casos, os próprios usuários reconheciam a extensão de 

sua dependência. 

Sobre estes usuários, definimos duas coisas neste trabalho. A 

primeira é que ao serem citados, eles seriam chamados “usuários 

extremos”, conforme poderá ser entendido mais adiante. A segunda 

definição é que este tipo de usuário não poderia fazer parte da 
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proposta em sala, mas que normalmente não acessa com essa 

freqüência e nem se sente tentado a acessar, não tendo essa 

vivência por hábito, não é um Navegador Excessivo porque seu 

acesso se dá por um motivo específico, ocasional e porque ele não 

carrega com ele um perfil de quem se conecta à tecnologia com 

facilidade. 

Por outro lado, um Navegador Excessivo que, por estar em época de 

prova, diminui suas horas e freqüência de acesso, não pode ser 

chamado de Navegador Ocasional, porque o ciberespaço não é uma 

coisa fortuita em sua vida, faz parte de seu cotidiano. 

A partir da classificação destes usuários, definimos que iríamos 

trabalhar com a análise de dois grupos específicos: os Ocasionais e 

os Excessivos, fossem eles navegadores ou jogadores. Foram 

envolvidos na pesquisa cinco representantes de cada um dos dois 

grupos. 

Também foi possível, a partir das entrevistas e questionários, 

construir uma espécie de perfil de navegação e acesso destes 

usuários. Que tipos de sites mais acessam, como dividem seu tempo 

na internet, entre outras informações, são dados interessantes que 

não podemos deixar de mostrar, como uma fotografia desse 

universo.

2.1.6- Navegadores: Google, msn e orkut são prioridade

Na Planilha 1 estão reunidos 10 navegadores (ocasionais e 

excessivos), eles representam uma amostragem populacional 

referente aos sujeitos que responderam ao questionário no Colégio 

Ideal. Não podemos dizer que estes dados representam 

estatisticamente uma realidade mais ampla, mas por ocorrerem 

dentro de um grupo miscigenado, eles pelo menos nos indicam 

tendências que se formam. Entre os 10 Navegadores apenas 20% 

são homens. O acesso dos navegadores se dá em sua grande 

maioria em casa e todos, mesmo os com menor tempo de acesso, 

têm msn e orkut, excetuando-se o navegador que afirmou não ter 

computador em casa e, por isso, não tem orkut. No entanto, até 
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2.1.3 Jogador / navegador ocasional

Tomando-se como pressuposto que ocasional (adj.) é aquilo que 

“ocorre, ou aparece de tempos em tempos; não habitual. (...); 3. Que 

se deve ao acaso; casual; imprevisto.” (Sacconi: 2000, pág 488), 

jogador e navegador ocasionais são, portanto, aqueles que usam 

por força de circunstâncias favoráveis, não planejadas, de maneira 

fortuita, o ciberespaço. 

2.1.4 Jogador / navegador excessivo

De acordo com a definição dicionarizada Excesso é  aquilo “que 

excede a medida, o limite, a normalidade, ou a suficiência. (...). adj.  

Excessivo” (Sacconi: 2000, pág 318). Jogador e navegador 

excessivos são desta forma definidos nesta pesquisa como aqueles 

que usam o ciberespaço de maneira planejada, excedendo os limites 

da normalidade ou da suficiência.

2.1.5 Jogador / navegador extremo

Extremo (adj.) significa aquilo que “está no ponto mais remoto de 

alguma direção. 2. Muito intenso. 3. Radical em atitudes; opiniões. 4. 

Drástico; muito severo (...); 9. Atitudes extremadas; exagero”. 

(Sacconi: 2000, pág 325). Assim, jogador ou navegador extremo é 

aquele que usa o ciberespaço de maneira extremada, subvertendo 

os limites do uso excessivo, ou seja, os comumente chamados de 

viciados. 

A definição acima não pode ser, no entanto, aplicada apenas com 

métodos cartesianos que envolvam a contabilidade das horas e dias 

de acesso. Na verdade, só foi possível definir os tipos de usuários a 

partir de um estudo minucioso sobre os questionários, as entrevistas, 

a pesquisa de campo e a própria vivência da pesquisadora no 

ciberespaço. Os níveis de usuários se dão quanto às horas que 

passam conectados, fator muito importante, mas também quanto 

aos hábitos que devem indicar o nível de envolvimento desse 

usuário. Por exemplo, um aluno que passa uma semana acessando 

a internet por muitas horas porque está respondendo uma webquest 
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Planilha Navegadores 

Caracterização Tempo de Acesso 
Caracterização por tempo 
de acesso 

Navegadores 
Homem Mulher Idade 

Cas
a 

Outro
s 

Dias 
S. 

H.Dia 
Hs. 
S. 

Anos Orkut 
Hs 
p/dia 

MSN 
Hs 
p/dia 

1  Não   Sim       20  Sim Não 2 2 4 4 Sim 2 Sim 2 

2  Não   Sim       15  Não Sim 2 1 2 5 Não 0 Sim 1 

3  Não   Sim       16  Sim Não 7 2 14 7 Sim 2 Sim 1 

4  Não  Sim      16  Sim Não 4 0,5 4 6 Sim 2 Sim 3 

5  Não  Sim      16  Sim Não 2 2 4 8 Sim 2 Sim 2 

6  Não   Sim       16   Sim  Não 4 4 16 3 Sim 4 Sim 4 

7  Sim   Não       16   Sim  Não 7 4 28 8 Sim 4 Sim 4 

8  Não   Sim       16   Sim  Não 7 5 35 3 Sim 5 Sim 2 

9  Não  Sim      15  Sim Não 3 9 27 2,5 Sim 9 Sim 9 

10  Sim  Não      16  Sim Não 4 2 8 1 Sim 2 Sim 2 

Percentual 20% 80%   
90
% 

10%         100%   100%   

Media      15,80      4,5 3,15 14,2 4,75   3,2   3 
Planilha 1(Navegadores) 

Planilha Jogadores 

Caracterização 
Tempo de 
Acesso 

Tempo de Acesso 
Caracterização por 
tempo de acesso 

Jogadores 
H M Idade Casa Outros 

Dias 
S. 

Hs 
Dia 

Hs. 
S. 

Anos Orkut T. MSN T. 

1  Sim   Não         15   Sim  Sim 7 3 21 7 Sim 1 Sim 1 

2  Sim   Não         16   Sim  Não 7 2 14 5 Sim 2 Sim 2 

3  Sim   Não         18   Sim  Não 7 3,5 28 5 Sim 2 Sim 3 

4  Sim  Não        17  Sim Sim 7 2 14 8 Sim 1 Sim 1 

5  Não  Sim        17  Sim Não 5 3 15 8 Sim 0,5 Sim 0,5 

6  Sim   Não         16   Sim  Não 7 9 63 8 Sim 3 Sim 3 

7  Não   Sim         16   Sim  Não 7 8 56 4 Sim 2 Sim 2 

8  Não   Sim         16   Sim  Não 4 8 32 3 Sim 4 Sm 4 

9  Sim  Não        16  Sim Não 7 8 56 1,5 Sim 5 Sim 5 

10  Sim  Não        16  Sim Não 7 12 84 3 Sim 3 Sim 3 

Percentual 70% 30%   100% 20%         100%    100%   

Média       16,30      6,5 5,85 38,3 5,25   2,4   2,45 

Planilha 2(Jogadores) 
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mesmo esse navegador tem msn. A média de idade deste grupo foi 

de 16 anos. A média diária de horas de acesso (Hs Dia) é 3,15, assim 

como a média de dias de acesso por semana (Dias Sem.) é de 4,5 

dias por semana. A média de acesso semanal está, portanto, em 15,4 

horas semanais (Hs Sem.). Em relação ao msn e orkut, a média diária 

de imersão ficou entre 3 e 3,2  horas por dia. Outro dado interessante 

é que estes usuários acessam internet há 4,7 anos. 

Dentre os relatos coletados, muitos afirmam que o uso do msn e do 

orkut acontecem concomitantemente. O orkut, Google e YouTube 

estão entre os sites de acesso mais citados. Em geral, os 

Navegadores utilizam o ciberespaço para se comunicar, baixar clipes 

e músicas e navegar em sites aleatoriamente, sem uma preferência 

específica. As respostas em relação aos outros sites navegados 

foram vagas e diversas, como “site de fofoca”, “site de desenho” e 

“sites de busca”, por exemplo.

Entre os Navegadores Excessivos, os acessos diários foram 

múltiplos. Enquanto os Navegadores Ocasionais costumam acessar 

uma vez por dia em horário limitado ou então com uma finalidade 

específica, os Navegadores Excessivos acessam mais de uma vez 

por dia e muitas vezes sem um objetivo específico, apenas para estar 

conectado.  O acesso nestes casos foi muitas vezes associado com 

prazer. “Eu uso a internet pra relaxar”, “eu passo horas rindo no site 

do you tube”, “eu amo ficar conversando com minhas amigas no msn, 

por isso perco a noção da hora”, afirmaram alguns Navegadores 

Excessivos. Para os Navegadores Ocasionais, o acesso tem caráter 

de coisa com finalidade. “Eu só acesso para ver um e-mail, ou falar 

com alguém no messenger, mesmo assim, é no máximo por uma 

hora”, explica uma Navegadora Ocasional, revelando ainda que não 

tem “paciência” para a internet.
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Comparação entre Jogadores e Navegadores: 
 

Caracterização 
Tipo de 
acesso 

Tempo de acesso 
Caracterização por 
tempo de acesso 

Grupo 
M H Idade Casa Outros 

Dias 
S. 

Hs 
Dia 

Hs. 
S. 

Anos Orkut T. MSN T. 

JOGADORES 
      
2  

    
8  

       
16  

       
9  

1 6,5 5,85 38,3 5,25 10 2,4 10 2,45 

NAVEGADORES 
      
7  

    
3  

  
16,30  

     
10  

0 4,5 3,15 14,2 4,75 9 3,2 10 3 
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2.1.6. Jogadores: um ritual de conexão

Entre os jogadores encontramos uma diferença clara quanto aos 

Navegadores, no que se refere à questão de gênero. Desta vez, a 

maioria é masculina, 70% dos jogadores são homens e 30% 

mulheres. Todos os jogadores acessam de casa e todos têm orkut e 

msn. Entre os sites mais navegados estão Orkut, Youtube, sites de 

download de jogos e softwares, sites de séries de TV e 

curiosamente, sites de mangá (que foram bem citados). No entanto 

o tempo gasto com esses sites é bem menor que o tempo dedicado 

aos jogos. Em geral estes usuários afirmaram que o uso de msn, 

orkut e navegação é o mesmo, concomitante. Eles alteram a 

navegação de um site a outro, para só depois ir jogar. Um ritual 

declarado é o seguinte: o usuário liga o computador e 

imediatamente liga o msn, sem seguida abre o orkut e navega por 

outros sites enquanto se comunica pelo msn e orkut. Depois desse 

processo de “atualização”, eles começam a jogar e desligam msn e 

orkut. Em alguns casos enquanto estão desligados de orkut e msn, 

usam softwares de comunicação por voz, para se comunicarem 

enquanto jogam. 

A média diária de horas de acesso é 6,35 e a média de dias de 

acesso por semana é de 6,7 dias por semana. A média de horas de 

acesso semanal está, portanto, em 42, 4. Como nesse grupo há um 

elemento que depois foi descartado, por se tratar de um Jogador 

Extremo, essa média sofreu ligeira alteração para mais.

Outro dado curioso é que, no caso dos Jogadores Excessivos – 

assim como os Navegadores Excessivos –, o acesso se dá mais de 

uma vez por dia, só que com um objetivo, jogar. 

“De tarde eu acesso o msn, o orkut, depois jogo um pouco. À noite 

quando eu vou dormir eu jogo de novo, principalmente de quinta à 

sexta-feira, quando o computador é liberado em casa”, explica um 

Jogador Excessivo que costumar acessar até 8 horas por dia. 

Entre os games mais citados estão Ragnarok e Counter Strike (CS), 

seguidos de Grand Chase, The Sims, GTA, WarCraft, Need for 

Speedy, entre outros. 
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orkut e navegação é o mesmo, concomitante. Eles alteram a 
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Esse estudo permitiu-nos ver separadamente o perfil dos Usuários 

Excessivos e Ocasionais que seriam estudados. Percebe-se que, 

quando consideramos Excessivos e Ocasionais, a diferença é maior 

do que em relação a Jogadores e Navegadores, pois há Jogadores 

e Navegadores em diversos níveis. 

A média de dias conectados entre Excessivos e Ocasionais é muito 

parecida, no entanto, a freqüência de horas por dia é 

consideravelmente menor no caso dos Ocasionais, que tem a média 

de 2,3 horas por dia, contra 6,4 dos Excessivos. 

A correlação de horas diárias e dias de acesso mostra que os 

Excessivos, dentro do universo pesquisado, ficam em média 32,8 

horas por semana conectados, contra 12,6 dos Ocasionais. 

A tabela também mostra uma curiosidade percebida não só nos 

questionários, mas durante as entrevistas. Os usuários Excessivos 

têm menos anos de acesso à internet, em relação aos Ocasionais, 

que têm quase o dobro de anos de conexão. Esta contradição 

poderia nos sugerir que, com o tempo, a necessidade de se manter 

conectado diminui, mas isto só um estudo específico poderá nos 

dizer com certeza.

2.2  Avaliação cognitiva computadorizada

O Cogstate é composto de cinco tipos de testes, sendo que um 

deles, o de Tempo de Reação é realizado duas vezes durante a 

bateria. Os resultados dos testes após decodificação foram 

apresentados em tabelas que traziam os Indicadores a seguir 

(traduzidos por Luft ¹):

 Mean_TPTN: Média do tempo de resposta em milisegundos; 

SD_TPTN: Desvio-Padrão do tempo de resposta em milisegundos; 

HitRate: Percentual de acertos; LogMean_TPTN: Média do tempo 

de resposta transformado em logaritmo de base 10; LogSD_TPTN: 

Desvio-padrão do tempo de resposta transformado em log10; 

LogMedian_TPTN: Mediana do tempo de resposta transformado 

em log10; TP_LogMean: Média do TR para as respostas positivas 

(mão dominante) em log10; TP_LogSD: Desvio-padrão do TR para 
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¹ Através de e-mail trocados entre Luft e  esta pesquisadora.

2.1.7 -  Ocasionais X Excessivos: maiores diferenças

Dentro dos grupos de Jogadores e Navegadores, percebemos que, 

na verdade, há grande semelhança quando se trata do nível de 

imersão. Jogadores e Navegadores Excessivos têm hábitos e 

tempo de conexão muito parecidos, enquanto Jogadores e 

Navegadores Ocasionais também têm perfil similar. A diferença se 

apresenta quando são selecionados dentro dos grupos de 

Jogadores e Navegadores, os grupos de Excessivos e Ocasionais. 

Por esse motivo, uma vez definidos os sujeitos como Jogadores e 

Navegadores, selecionamos para análise comparativa os 5 mais 

Excessivos e os 5 mais Ocasionais, não importando se 

configuravam como Jogadores ou Navegadores. Levamos em 

consideração ainda, como critério de desempate e corte, os relatos 

das entrevistas, mas principalmente a idade e tipo de acesso. 

(Foram retirados do estudo aqueles maiores de 17 anos e os que 

não possuíam computador em casa), garantindo assim que em 

ambos os grupos, a partir da seleção por tempo de acesso, fossem 

eles de Ocasionais ou Excessivos, haveria homogeneidade de 

idade, escolaridade e tipo de acesso. Também foi retirado um 

usuário que identificamos como Extremo. 

Resultaram, por fim, para análise estatística dois grupos (vide 

Planilha 4), que é, enfim, o grupo final, utilizado nos próximos 

capítulos quando fazemos o estudo dos resultados da bateria 

cognitiva computadorizada. 
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Id 
Excessivos 

Dias 
Con. 

Hs Dia 
Hs. 

Sem 
Anos 

con 
UE1 Jogador  7 4 28 4 
UE2 Jogador 4 8 32 3 
UE3 Jogador 7 8 56 3 
UE4 Jogador 7 3 21 7 
UE5 Navegador 3 9 27 2,5 
 Média 5,6 6,4 32,8 3,9 
      
Id 

Ocasionais Dias S. H.Dia Hs. S. 
Anos 

con 
UO1 Navegador 4 0,5 4 6 
UO2 Navegador 4 4 16 3 
UO3 Jogador 7 2 14 5 
UO4 Jogador 7 2 14 8 
UO5 Jogador 5 3 15 8 
 Média 5,4 2,3 12,6 6 

Planilha 4 
 

• UE – Usuário Excessivo 
• UO – Usuário Ocasional 
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2.2.1 - Tempo de Reação Simples (SRT1) 

Ilustração 1 (CogState: Tempo de Reação Simples)

O SRT1, chamado de Tempo de Reação Simples é o primeiro teste 

realizado na seqüência de aplicação da bateria cognitiva e se repete 

no fim da bateria. Ele tem como objetivo avaliar o desempenho 

cognitivo em relação à velocidade no processamento de 

informações dos sujeitos pesquisados. Essa velocidade é avaliada 

em milisegundos, sendo considerado a média desse tempo 

(Mean_TPTN) para cada sujeito. O teste consiste em clicar o mais 

rápido possível quando uma carta aparece virada para cima.

Resultados: Em relação ao tempo de reação simples, houve 

diferença significativa entre os grupos 1 e 2. Todos os sujeitos do 

grupo de usuários excessivos (UE) foram mais rápidos que os 

usuários ocasionais, em geral o tempo de resposta dobrou de um 

grupo a outro, o que pode ser observado na Planilha 5 onde, o 

usuário excessivo 1 foi exatamente 48% mais rápido que o usuário 

ocasional 5. Nos gráficos e tabela a seguir pode-se observar que 

não houve nenhuma intersecção entre os dados, comprovando a 

evidente diferença entre os dois grupos. 
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COGSTATE: Descrição dos testes e análise dos resultados.

respostas positivas em log10; TN_LogMean: Média do TR para 

respostas negativas (mão não dominante) em log10; TN_LogSD: 

Desvio-padrão do TR para respostas negativas em log10. 

Além dos indicadores gerais de desempenho utilizados, os testes 

também apresentam um ranking onde são elencados os Counts de 

cada sujeito, eles são: Contagem de hits (acertos), erro (número de 

erros), TPos (positivos verdadeiros), TNeg (negativos verdadeiros), 

FPos (falsos positivos), FNeg (falsos negativos), MaxO (erros por 

tempo ultrapassado para resposta), Anti (antecipações). 

 

De maneira geral, os testes avaliam o desempenho cognitivo 

referentes aos domínios da velocidade de processamento de 

informações; tomada de decisão; Memória de trabalho; Memória de 

curto prazo e Atenção concentrada. 

2.2. Descrição dos testes e demonstração dos resultados 

analisados

Optamos na organização deste capítulo em unir a explicação 

funcional do teste com os resultados obtidos após análise 

estatística, ilustrando cada tópico com imagens dos testes, tabelas 

com resultados e gráficos de fácil visualização. Esta organização 

traz dinamicidade à leitura e permite ao leitor uma visão mais 

imersiva da pesquisa. Lembramos que as siglas UE e UO referem-se 

a Usuários Excessivos e Usuários Ocasionais, respectivamente. 

O Grupo 1 foi constituído por cinco sujeitos, usuários excessivos 

(UE), quatro jogadores e um navegador. O Grupo 2 foi composto por 

usuários ocasionais (UO), sendo dois navegadores e três jogadores. 

A questão de serem Jogadores ou Navegadores não foi considerada 

na seleção separadamente e sim quanto mais estes sujeitos se 

aproximavam do perfil ideal de usuários Excessivos e Ocasionais. 
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2.2.2 - Tempo de reação e de escolha (ChRT)

O ChRT, chamado de Tempo de  Reação de Escolha  é o segundo teste 

aplicado na seqüência da bateria cognitiva. Nele também são 

avaliadas a velocidade do sujeito observado, no entanto, desta vez é 

levada em consideração o tempo de processamento de velocidade 

deste sujeito quando ele, além de reagir a um estímulo, deve fazer uma 

escolha. Neste teste o sujeito deve responder (escolhendo uma tecla 

que corresponde a resposta sim ou a não) se a carta que aparece é 

vermelha ou não. 

Resultados: Em relação ao tempo de reação de escolha, houve um 

aumento em ambos os grupos, que se tornaram mais lentos nessa 

tarefa. Mesmo com essa alteração, o Grupo 1, composto pelos 

usuários extremos manteve-se como o grupo que desempenhou a 

tarefa com maior velocidade. Havendo também uma pequena, mas 

não significativa intersecção entre os resultados do usuário mais lento 

de um grupo e do mais rápido de outro. É importante ressaltar que 

exatamente nessa faixa de intersecção estão os sujeitos que mais 

destoam em nível de imersão de seu grupo, sendo compreensível, 

portanto, esta intersecção, como por ser visto no Gráfico 3.

Ilustração 2  (CogState: Tempo de Reação e de escolha)
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COGSTATE: Descrição dos testes e análise dos resultados.

Planilha 5: Média do TR dos Indivíduos dos grupos em milisegundos 
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Kruskal-Wallis Test: MédiaT1 versus Grupo 

Kruskal-Wallis Test on MédiaT1 
Ave 

Grupo     N  Median  Rank      Z 
1         5   271.0   3.0  -2.61 
2         5   320.6   8.0   2.61 

Overall  10           5.5 
H = 6.82  DF = 1  P = 0.009 
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2.2.3 - Memória de Trabalho (OneB)

I 
llustração 3 (CogState: Memória de Trabalho) 

OneB é o terceiro teste, trata-se do teste de Memória de Trabalho. 

Nele são avaliados além da média do tempo de evocação da 

memória de trabalho (Mean_TPTN ), a capacidade da Memória de 

Trabalho (erros, acertos).  

Neste teste são apresentadas cartas de naipes e cores diferentes e 

o sujeito deve responder se a carta que se apresenta é exatamente 

igual à carta anterior.  

Resultados: o teste de Memória de Trabalho foi o teste que 

apresentou o menor número de diferenças entre os dois grupos, 

houve total intersecção entre os resultados dos dois grupos, no 

entanto, dois elementos de um grupo específico, o Grupo 2, de 

Usuários Ocasionais, tiveram um tempo maior de resposta. Até 

mesmo os picos de erros aconteceram nos dois grupos. Houve 

também um grande índice de erros no caso de um Usuário 

Excessivo, mas este dado sozinho não possui legitimidade para 

indicar diferença entre um grupo e outro, pois pode estar 

relacionado a outros fatores, uma vez que ocorre isoladamente.
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COGSTATE: Descrição dos testes e análise dos resultados.
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Kruskal-Wallis Test: Média T2 versus Grupo 

Kruskal-Wallis Test on Média T2 
Ave 

Grupo     N  Median  Rank      Z 
1         5   442.0   3.8  -1.78 
2         5   595.4   7.2   1.78 

Overall  10           5.5 
H = 3.15  DF = 1  P = 0.076 
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Kruskal-Wallis Test: Média T2 versus Grupo 
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Ave 
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2         5   595.4   7.2   1.78 

Overall  10           5.5 
H = 3.15  DF = 1  P = 0.076 
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Kruskal-Wallis Test: Erro T3 versus Grupo 

Kruskal-Wallis Test on Erro T3 
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2         5   2.000   5.0  -0.52 

Overall  10           5.5 
H = 0.27  DF = 1  P = 0.602 

H = 0.28  DF = 1  P = 0.595  (adjusted for ties) 
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Planilha 7: Média dos Indivíduos dos Grupos em milisegundos e resultado 
absoluto de número de erros: 

 
OneB - Memória de Trabalho 
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Kruskal-Wallis Test: Média T3 versus Grupo 

Kruskal-Wallis Test on Média T3 
Ave 

Grupo     N  Median  Rank      Z 
1         5  663067   6.4   0.94 
2         5    1296   4.6  -0.94 

Overall  10           5.5 
 

H = 0.88  DF = 1  P = 0.347 
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 Gráfico 10 (Desempenho MCP) 
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Gráfico 11 (Residual MCP) 

 
 

Kruskal-Wallis Test: Média T4 versus Grupo 
Kruskal-Wallis Test on Média T4 

Ave 
Grupo     N  Median  Rank      Z 

1         5  753971   7.0   1.57 
2         5    1068   4.0  -1.57 

Overall  10           5.5 
 

H = 2.45  DF = 1  P = 0.117 

Planilha 8: Média do tempo de reação dos grupos em milisegundos e resultado 

absoluto de número de erros: 

 

Ln1T - MEMÓRIA DE CURTO PRAZO 
Grupo Id Mean_TPTN Erro 

UE1 848.382 9 
UE2 753.971 7 
UE3 1273.78 10 
UE4 885.694 6 

G1 UE5 1090.74 11 
UO1 1028.37 12 
UO2 922.31 13 
UO3 842.933 12 
UO4 1068.19 19 

G2 UO5 2075.23 11 

 

2.2.4 - Memória de curto Prazo (Ln1T) 

   

Ilustração 4: (Memória de Curto Prazo) 

O quarto teste, Ln1T, avalia a Memória de Curto Prazo. Neste teste, 

mais complicado que o anterior, pergunta-se ao sujeito observado se 

as cartas que aparecem já apareceram antes neste mesmo teste. Ele 

deve responder sim ou não, assim que a carta aparecer.

Entre os indicadores de desempenho avaliados na Memória de Curto 

Prazo, os considerados neste estudo foram a média do tempo de 

resposta, os acertos e os erros, além das antecipações.

Resultados: na Memória de Curto Prazo a média de tempo também 

não mostrou diferença entre os dois Grupos, no entanto, quanto ao 

índice de erros, pode-se perceber que visivelmente o Grupo 2, de 

Usuários Ocasionais foi o que mais errou.

75

COGSTATE: Descrição dos testes e análise dos resultados.
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Kruskal-Wallis Test: Média T4 versus Grupo 
Kruskal-Wallis Test on Média T4 

Ave 
Grupo     N  Median  Rank      Z 

1         5  753971   7.0   1.57 
2         5    1068   4.0  -1.57 

Overall  10           5.5 
 

H = 2.45  DF = 1  P = 0.117 

Planilha 8: Média do tempo de reação dos grupos em milisegundos e resultado 

absoluto de número de erros: 

 

Ln1T - MEMÓRIA DE CURTO PRAZO 
Grupo Id Mean_TPTN Erro 

UE1 848.382 9 
UE2 753.971 7 
UE3 1273.78 10 
UE4 885.694 6 

G1 UE5 1090.74 11 
UO1 1028.37 12 
UO2 922.31 13 
UO3 842.933 12 
UO4 1068.19 19 

G2 UO5 2075.23 11 

 

2.2.4 - Memória de curto Prazo (Ln1T) 

   

Ilustração 4: (Memória de Curto Prazo) 

O quarto teste, Ln1T, avalia a Memória de Curto Prazo. Neste teste, 

mais complicado que o anterior, pergunta-se ao sujeito observado se 

as cartas que aparecem já apareceram antes neste mesmo teste. Ele 

deve responder sim ou não, assim que a carta aparecer.

Entre os indicadores de desempenho avaliados na Memória de Curto 

Prazo, os considerados neste estudo foram a média do tempo de 

resposta, os acertos e os erros, além das antecipações.

Resultados: na Memória de Curto Prazo a média de tempo também 

não mostrou diferença entre os dois Grupos, no entanto, quanto ao 

índice de erros, pode-se perceber que visivelmente o Grupo 2, de 

Usuários Ocasionais foi o que mais errou.

75
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Ilustração 5 (CogState: Atenção Sustentada) 

2.2.5 -Atenção Sustentada (IndM)

O IndM, teste que avalia a Atenção Sustentada, ou seja, a habilidade de 

manter a atenção em algo por um determinado período, teve entre os 

seus marcadores analisados, o tempo médio que um sujeito reage ao 

estímulo e também a quantidade de vezes que um sujeito responde 

sincronicamente a este estímulo (acertos) ou não (antecipação ou 

omissão). Neste teste foi solicitado ao sujeito que ele se mantivesse 

concentrado nas cinco cartas que apreciam na tela e que se 

movimentavam verticalmente. Cada vez que uma destas cartas tocasse 

as linhas superior ou de base, o sujeito deveria clicar em uma 

determinada tecla (K), para que a carta voltasse ao lugar. 

Resultados: No teste de Avaliação Sustentada pode-se observar 

grandes diferenças entre os grupos. A média de tempo de resposta foi 

destacadamente menor para os Usuários Excessivos,ou seja, eles 

responderam em média 40% mais rapidamente que os Usuários 

Ocasionais. Em relação às antecipações, elas foram também mais 

freqüentes no Grupo 1, de Usuários Excessivos. Apenas um usuário do 

Grupo 2, teve um índice de antecipação um pouco maior. O número de 

respostas sincronizadas (quando o usuário conseguia clicar na carta no 

momento correto) também foi maior para os Usuários Excessivos. 

78

COGSTATE: Descrição dos testes e análise dos resultados.
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Gráfico 12 (Erro MCP) 
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Gráfico 13 (Residual Erro MCP) 

 
 
 

Kruskal-Wallis Test: Erro T4 versus Grupo 
Kruskal-Wallis Test on Erro T4 

Ave 
Grupo     N  Median  Rank      Z 

1         5   9.000   3.1  -2.51 
2         5  12.000   7.9   2.51 

Overall  10           5.5 
 

H = 6.28  DF = 1  P = 0.012 
H = 6.36  DF = 1  P = 0.012  (adjusted for ties) 



 

Ilustração 5 (CogState: Atenção Sustentada) 

2.2.5 -Atenção Sustentada (IndM)

O IndM, teste que avalia a Atenção Sustentada, ou seja, a habilidade de 

manter a atenção em algo por um determinado período, teve entre os 

seus marcadores analisados, o tempo médio que um sujeito reage ao 

estímulo e também a quantidade de vezes que um sujeito responde 

sincronicamente a este estímulo (acertos) ou não (antecipação ou 

omissão). Neste teste foi solicitado ao sujeito que ele se mantivesse 

concentrado nas cinco cartas que apreciam na tela e que se 

movimentavam verticalmente. Cada vez que uma destas cartas tocasse 

as linhas superior ou de base, o sujeito deveria clicar em uma 

determinada tecla (K), para que a carta voltasse ao lugar. 

Resultados: No teste de Avaliação Sustentada pode-se observar 

grandes diferenças entre os grupos. A média de tempo de resposta foi 

destacadamente menor para os Usuários Excessivos,ou seja, eles 

responderam em média 40% mais rapidamente que os Usuários 

Ocasionais. Em relação às antecipações, elas foram também mais 

freqüentes no Grupo 1, de Usuários Excessivos. Apenas um usuário do 

Grupo 2, teve um índice de antecipação um pouco maior. O número de 

respostas sincronizadas (quando o usuário conseguia clicar na carta no 

momento correto) também foi maior para os Usuários Excessivos. 

78
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Gráfico 12 (Erro MCP) 
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Gráfico 13 (Residual Erro MCP) 

 
 
 

Kruskal-Wallis Test: Erro T4 versus Grupo 
Kruskal-Wallis Test on Erro T4 

Ave 
Grupo     N  Median  Rank      Z 

1         5   9.000   3.1  -2.51 
2         5  12.000   7.9   2.51 

Overall  10           5.5 
 

H = 6.28  DF = 1  P = 0.012 
H = 6.36  DF = 1  P = 0.012  (adjusted for ties) 
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Gráfico 16 (Desempenho antecipação AS) 
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Gráfico 17 (Residual antecipação AS) 

 
 

Kruskal-Wallis Test: Antec T5 versus Grupo 
Kruskal-Wallis Test on Antec T5 

Ave 
Grupo     N  Median  Rank      Z 

1         5  10.000   7.8   2.40 
2         5   3.000   3.2  -2.40 

Overall  10           5.5 
 

H = 5.77  DF = 1  P = 0.016 
H = 5.88  DF = 1  P = 0.015  (adjusted for ties) 

Planilha 9: Média dos Indivíduos dos Grupos em milisegundos e resultado absoluto de número 
de erros, antecipações e respostas sincronizadas: 

 
 

Ln1T – ATENÇÃO SUSTENTADA 

Grupo Id Mean_TPTN Anticipations Responses Erro 

UE1 333,8 16 46 16 

UE2 317 10 40 10 

UE3 272 6 36 6 

UE4 368 10 40 10 

G1 UE5 385 9 39 9 

UO1 386 1 31 1 

UO2 630 3 33 3 

UO3 374 3 33 3 

UO4 527 7 37 7 

G2 UO5 586,9 1 31 1 
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Gráfico 14 (Desempenho AS) 
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Gráfico 15 (Residual AS) 

 
 

Kruskal-Wallis Test: Média T5 versus Grupo 
Kruskal-Wallis Test on Média T5 

Ave 
Grupo     N  Median  Rank      Z 

1         5   333.8   3.2  -2.40 
2         5   527.0   7.8   2.40 

Overall  10           5.5 
H = 5.77  DF = 1  P = 0.016 
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Gráfico 16 (Desempenho antecipação AS) 

Fitted Value

R
e

s
id

u
a

l

11109876543

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

Residuals Versus the Fitted Values
(response is Antec T5)

 

Gráfico 17 (Residual antecipação AS) 

 
 

Kruskal-Wallis Test: Antec T5 versus Grupo 
Kruskal-Wallis Test on Antec T5 

Ave 
Grupo     N  Median  Rank      Z 

1         5  10.000   7.8   2.40 
2         5   3.000   3.2  -2.40 

Overall  10           5.5 
 

H = 5.77  DF = 1  P = 0.016 
H = 5.88  DF = 1  P = 0.015  (adjusted for ties) 
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Gráfico 14 (Desempenho AS) 
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Gráfico 15 (Residual AS) 

 
 

Kruskal-Wallis Test: Média T5 versus Grupo 
Kruskal-Wallis Test on Média T5 

Ave 
Grupo     N  Median  Rank      Z 

1         5   333.8   3.2  -2.40 
2         5   527.0   7.8   2.40 

Overall  10           5.5 
H = 5.77  DF = 1  P = 0.016 
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Gráfico 20 (Desempenho Erro AS) 
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Gráfico 21 (Residual Erro AS) 

Kruskal-Wallis Test: Erro T5 versus Grupo
Kruskal-Wallis Test on Erro T5

Ave
Grupo     N  Median  Rank      Z

1         5  10.000   7.8   2.40
2         5   3.000   3.2  -2.40

Overall  10           5.5
H = 5.77  DF = 1  P = 0.016

H = 5.88  DF = 1  P = 0.015  (adjusted for ties)
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Gráfico 18 (Desempenho Respostas Sincronizadas AS) 
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Gráfico 19  (Residual Respostas Sincronizadas AS) 

 
Kruskal-Wallis Test: Resp T5 versus Grupo 

Kruskal-Wallis Test on Resp T5 
Ave 

Grupo     N  Median  Rank      Z 
1         5   40.00   7.8   2.40 
2         5   33.00   3.2  -2.40 

Overall  10           5.5 
H = 5.77  DF = 1  P = 0.016 

H = 5.88  DF = 1  P = 0.015  (adjusted for ties) 



82

 

Grupo

E
rr

o
T
5

21

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Individual Value Plot of Erro T5 vs Grupo

 

Gráfico 20 (Desempenho Erro AS) 
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Gráfico 21 (Residual Erro AS) 

Kruskal-Wallis Test: Erro T5 versus Grupo
Kruskal-Wallis Test on Erro T5

Ave
Grupo     N  Median  Rank      Z
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Gráfico 18 (Desempenho Respostas Sincronizadas AS) 
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Gráfico 19  (Residual Respostas Sincronizadas AS) 

 
Kruskal-Wallis Test: Resp T5 versus Grupo 

Kruskal-Wallis Test on Resp T5 
Ave 

Grupo     N  Median  Rank      Z 
1         5   40.00   7.8   2.40 
2         5   33.00   3.2  -2.40 

Overall  10           5.5 
H = 5.77  DF = 1  P = 0.016 

H = 5.88  DF = 1  P = 0.015  (adjusted for ties) 
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ALGUMAS IMPRESSÕES E INFORMAÇÕES

USUÁRIOS PESQUISADOS: 

84

Apresentamos nas páginas seguintes um perfil resumido dos 

usuários pesquisados neste trabalho, especifiamente os 10 que 

foram escolhidos na amostra final. 

Antes destas impressões e informações cabe informar que dados 

como o gênero, foram propositalmente omitidos, tratando a 

pesquisadora todos como gênero masculino. Esse cuidado se deu 

porque, tendo em vista o caráter restrito dessa amostragem final, 

haver o risco de idenificação dos usuários o que poderia oferecer 

algum tipo de desconforto, constrangimento ou até mesmo 

indiscrição para os voluntários que consentiram em colaborar se 

suas identidades fossem resguardadas. 

Como o acesso a esta pesquisa será público, omitir gênero, é uma 

maneira de dificultar a identificação destes usuários entre colegas, 

professores e familiares que possam vir a ter acesso a este 

trabalho.

2.2.6 - 

O teste que avalia o Tempo de Reação Simples foi repetido após a bateria de 

testes, os resultados não divergiram da primeira aplicação. 

Resultados: Houve um aumento mínimo de todos os usuários que 

compõem ambos os grupos, mas o ranking geral foi mantido e o Grupo 1, de 

Usuários Excessivos continuou sendo o grupo mais rápido.

Tempo de Reação Simples 2 (SRT2)

Planilha 10: Média dos Indivíduos dos Grupos em milisegundos 
 

 
SRT2 - TEMPO DE REAÇÃO SIMPLES 2 

Grupo Id Mean_TPTN 

UE1 258 

UE2 268 

UE3 246 

UE4 297 

G1 UE5 311 

UO1 314,4 

UO2 270 

UO3 382 

UO4 359 

G2 UO5 541 
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COGSTATE: Descrição dos testes e análise dos resultados.



3 - 

ALGUMAS IMPRESSÕES E INFORMAÇÕES

USUÁRIOS PESQUISADOS: 

84

Apresentamos nas páginas seguintes um perfil resumido dos 

usuários pesquisados neste trabalho, especifiamente os 10 que 

foram escolhidos na amostra final. 

Antes destas impressões e informações cabe informar que dados 

como o gênero, foram propositalmente omitidos, tratando a 

pesquisadora todos como gênero masculino. Esse cuidado se deu 

porque, tendo em vista o caráter restrito dessa amostragem final, 

haver o risco de idenificação dos usuários o que poderia oferecer 

algum tipo de desconforto, constrangimento ou até mesmo 

indiscrição para os voluntários que consentiram em colaborar se 

suas identidades fossem resguardadas. 

Como o acesso a esta pesquisa será público, omitir gênero, é uma 

maneira de dificultar a identificação destes usuários entre colegas, 

professores e familiares que possam vir a ter acesso a este 

trabalho.

2.2.6 - 

O teste que avalia o Tempo de Reação Simples foi repetido após a bateria de 

testes, os resultados não divergiram da primeira aplicação. 

Resultados: Houve um aumento mínimo de todos os usuários que 

compõem ambos os grupos, mas o ranking geral foi mantido e o Grupo 1, de 

Usuários Excessivos continuou sendo o grupo mais rápido.

Tempo de Reação Simples 2 (SRT2)

Planilha 10: Média dos Indivíduos dos Grupos em milisegundos 
 

 
SRT2 - TEMPO DE REAÇÃO SIMPLES 2 

Grupo Id Mean_TPTN 

UE1 258 

UE2 268 

UE3 246 

UE4 297 

G1 UE5 311 

UO1 314,4 

UO2 270 

UO3 382 

UO4 359 

G2 UO5 541 
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COGSTATE: Descrição dos testes e análise dos resultados.
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 Falas  signifivativas: 

“Uma das coisas que mais colaboram 
para eu ficar à noite conectado é que o 
computador fica no meu quarto e assim 
ninguém me cobra porque eu estou na 
internet”.

“Eu saio, jogo bola, não fico desesperado 
quando não posso conectar Mas se 
puder escolher, eu prefiro ficar jogando 
porque é muito mais emocionante e eu 
encontro todos os meus amigos durante 
os jogos”. 

Nickname: Aple
Idade: 16 anos
Tempo de acesso: 03 anos
Freqüência de acesso (Hs por semana): de 55 a 60 Hs 
Acessos: Orkut, Google e Msn 
Freqüência: Frequentemente
Jogos: SIM – Ragnarok, Warcrat, Dota, Mu, Line Age, entre outros.
Frequência: Sempre

APLE tem 15 anos é usuário de ciberespaço há 3 anos. Acessa para 

navegação cerca de 4 a 5 horas, 3 dias por semana. Já para jogar ele 

acessa todos os dias, à noite e costuma ficar 6 horas conectado 

jogando. Ele tem um computador só para ele e que fica em seu 

quarto. No fim de semana, quando não tem aula, costuma acessar o 

dia inteiro, com pausas intervalares para sair, alimentar-se ou 

praticar alguma outra atividade. Mas há sempre o retorno ao 

computador quando não há nenhuma outra atividade em evidência. 

A questão das horas em que passa conectado é um problema que a 

família tenta combater, mas APLE relata que seus problemas com o 

ciberespaço já foram piores, como a mãe reduziu suas horas na 

internet,  ele, que vinha tendo problemas na escola, tem 

apresentado melhoras, no entanto, essa retomada à vida “normal”, é 

recente.  Por isso nos seu caso, tomou-se o tempo de acesso 

praticado no último ano, até duas semanas antes do teste e a sua 

auto-percepção de que apesar de estar no limite entre o Excessivo e 

o Extremo, ainda se considera um “não viciado”. 

APLE não se considera um viciado, diz que seu acesso excessivo se 

deu muito mais pela facilidade (não havia antigamente cobranças) 

do que por necessidade de se manter conectado. O que o motiva, 

informa, é a competição. No entanto, respondeu positivamente a 

todas as perguntas do Questionário Young. Mas como continua com 

sua vida escolar, sai com amigos e pensa em outras atividades, 

preferimos enquadrá-lo como usuário excessivo, limítrofe. Uma vez 

que os Usuários Extremos têm declaradamente comportamento 

mais grave, com mais horas de conexão, abandono dos estudos, 

isolamento, entre outras características não encontradas em APLE.

Usuários Excessivos
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 Falas  signifivativas: 

“Uma das coisas que mais colaboram 
para eu ficar à noite conectado é que o 
computador fica no meu quarto e assim 
ninguém me cobra porque eu estou na 
internet”.

“Eu saio, jogo bola, não fico desesperado 
quando não posso conectar Mas se 
puder escolher, eu prefiro ficar jogando 
porque é muito mais emocionante e eu 
encontro todos os meus amigos durante 
os jogos”. 

Nickname: Aple
Idade: 16 anos
Tempo de acesso: 03 anos
Freqüência de acesso (Hs por semana): de 55 a 60 Hs 
Acessos: Orkut, Google e Msn 
Freqüência: Frequentemente
Jogos: SIM – Ragnarok, Warcrat, Dota, Mu, Line Age, entre outros.
Frequência: Sempre

APLE tem 15 anos é usuário de ciberespaço há 3 anos. Acessa para 

navegação cerca de 4 a 5 horas, 3 dias por semana. Já para jogar ele 

acessa todos os dias, à noite e costuma ficar 6 horas conectado 

jogando. Ele tem um computador só para ele e que fica em seu 

quarto. No fim de semana, quando não tem aula, costuma acessar o 

dia inteiro, com pausas intervalares para sair, alimentar-se ou 

praticar alguma outra atividade. Mas há sempre o retorno ao 

computador quando não há nenhuma outra atividade em evidência. 

A questão das horas em que passa conectado é um problema que a 

família tenta combater, mas APLE relata que seus problemas com o 

ciberespaço já foram piores, como a mãe reduziu suas horas na 

internet,  ele, que vinha tendo problemas na escola, tem 

apresentado melhoras, no entanto, essa retomada à vida “normal”, é 

recente.  Por isso nos seu caso, tomou-se o tempo de acesso 

praticado no último ano, até duas semanas antes do teste e a sua 

auto-percepção de que apesar de estar no limite entre o Excessivo e 

o Extremo, ainda se considera um “não viciado”. 

APLE não se considera um viciado, diz que seu acesso excessivo se 

deu muito mais pela facilidade (não havia antigamente cobranças) 

do que por necessidade de se manter conectado. O que o motiva, 

informa, é a competição. No entanto, respondeu positivamente a 

todas as perguntas do Questionário Young. Mas como continua com 

sua vida escolar, sai com amigos e pensa em outras atividades, 

preferimos enquadrá-lo como usuário excessivo, limítrofe. Uma vez 

que os Usuários Extremos têm declaradamente comportamento 

mais grave, com mais horas de conexão, abandono dos estudos, 

isolamento, entre outras características não encontradas em APLE.

Usuários Excessivos
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Nickname: Dell
Idade: 17 anos
Tempo de acesso: 04 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 28 a 35 hs
Frequência: frequentemente
Jogos: sim –.ragnarok, counter strike (cs), grand chase, entre outros.
Frequência: sempre

DELL tem 17 anos, é usuário de ciberespaço há 4 anos. Acessa para 

navegação e jogo. Acessa todos os dias, no mínimo 4 horas para 

jogar. Ele é um dos que obedece o ritual de ligar o msn, depois o 

orkut, atualizar-se e então submergir no jogo, fazendo uso de 

comunicadores por voz, como o team speak, por exemplo.

A entrevista com DELL foi rica, porque houve um perfil colaborativo 

impressionante, além do bom humor do usuário que fez questão de 

“comentar” todas as respostas dadas no teste. Apesar de jogar 

bastante, afirma que não costuma participar de campeonatos 

porque isso significaria ter que pagar e ele classifica “burrice” pagar 

para jogar, embora tenha um perfil bastante imersivo, representando 

perfeitamente o Usuário Excessivo. Entre os sites citados, 

curiosamente DELL citou o Priberam, que é um site utilizado para 

estudo gramatical e consulta a dicionários. O que de certa forma faz 

sentido, uma vez que DELL parece ser um jovem bastante instruído 

e culto para sua idade. A melhor maneira de descrever DELL é citar 

seus comentários escritos sem que fosse solicitado (as perguntas 

eram fechadas), no questionário, como veremos nas falas mais 

significativas.

Falas signifivativas¹: 

No caso de DELL as falas serão colocadas em seqüência às 

perguntas do questionário: 

Você consegue resistir ao impulso ou à tentação de se conectar 

à Internet?
Não.  “Porque mexer  no PC é 
desestressante, nos alivia, tira a tensão 
diária”

¹ No caso de DELL as falas serão colocadas em seqüência às perguntas do questionário: 

88
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Nickname: Sony
Idade: 16 anos
Tempo de acesso: 07 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 30 a 35 hs
Frequência: frequentemente
Jogos: sim – Ragnarok, Counter Strike (CS), Grand Chase, entre 
outros.
Frequência: sempre

SONY tem 16 anos, é usuário de ciberespaço há 7 anos. Acessa para 

navegação e joga cerca de 8 horas por dia, 4 dias por semana. Além 

do orkut, ele acessa facebook, Fotolog, entre outros. Tem o típico 

perfil do jovem conectado. Usa equipamentos de última geração 

(celular, ipod, etc) e faz questão de mostrar que é moderno e 

conectado, seja na maneira de se vestir, quanto na prática de deixar 

aparente seus equipamentos modernos, como um celular de última 

geração, ipod, games portáteis, etc. Segundo SONY – que chega da 

escola e almoça na frente do computador -  além da internet, quando 

não está no computador costuma acessar seus e-mails pelo celular, 

diariamente, além disso, costuma usar comunicadores pelo celular e 

também acessar blogs de amigos para manter-se atualizado.  

Segundo SONY, seus pais não reclamam do tempo que permanece 

conectado porque não vêem, uma vez que o computador fica no seu 

quarto. Em relação à vida social, SONY não abre mão de sair com os 

amigos para ficar conectado, em compensação passa madrugadas 

jogando e afirma que a vida sem internet é menos atrativa e há um 

certo grau de mal humor e desânimo quando não pode conectar-se. 

Falas signifivativas: 

“Eu jogo quase toda noite, eu entro nem que seja 
para ver se tem alguém do meu clã (Ragnarok) 
conectado. Toda noite eu treino ou jogo, tenho 
que fazer isso.”
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Nickname: Dell
Idade: 17 anos
Tempo de acesso: 04 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 28 a 35 hs
Frequência: frequentemente
Jogos: sim –.ragnarok, counter strike (cs), grand chase, entre outros.
Frequência: sempre

DELL tem 17 anos, é usuário de ciberespaço há 4 anos. Acessa para 

navegação e jogo. Acessa todos os dias, no mínimo 4 horas para 

jogar. Ele é um dos que obedece o ritual de ligar o msn, depois o 

orkut, atualizar-se e então submergir no jogo, fazendo uso de 

comunicadores por voz, como o team speak, por exemplo.

A entrevista com DELL foi rica, porque houve um perfil colaborativo 

impressionante, além do bom humor do usuário que fez questão de 

“comentar” todas as respostas dadas no teste. Apesar de jogar 

bastante, afirma que não costuma participar de campeonatos 

porque isso significaria ter que pagar e ele classifica “burrice” pagar 

para jogar, embora tenha um perfil bastante imersivo, representando 

perfeitamente o Usuário Excessivo. Entre os sites citados, 

curiosamente DELL citou o Priberam, que é um site utilizado para 

estudo gramatical e consulta a dicionários. O que de certa forma faz 

sentido, uma vez que DELL parece ser um jovem bastante instruído 

e culto para sua idade. A melhor maneira de descrever DELL é citar 

seus comentários escritos sem que fosse solicitado (as perguntas 

eram fechadas), no questionário, como veremos nas falas mais 

significativas.

Falas signifivativas¹: 

No caso de DELL as falas serão colocadas em seqüência às 

perguntas do questionário: 

Você consegue resistir ao impulso ou à tentação de se conectar 

à Internet?
Não.  “Porque mexer  no PC é 
desestressante, nos alivia, tira a tensão 
diária”

¹ No caso de DELL as falas serão colocadas em seqüência às perguntas do questionário: 

88
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Nickname: Sony
Idade: 16 anos
Tempo de acesso: 07 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 30 a 35 hs
Frequência: frequentemente
Jogos: sim – Ragnarok, Counter Strike (CS), Grand Chase, entre 
outros.
Frequência: sempre

SONY tem 16 anos, é usuário de ciberespaço há 7 anos. Acessa para 

navegação e joga cerca de 8 horas por dia, 4 dias por semana. Além 

do orkut, ele acessa facebook, Fotolog, entre outros. Tem o típico 

perfil do jovem conectado. Usa equipamentos de última geração 

(celular, ipod, etc) e faz questão de mostrar que é moderno e 

conectado, seja na maneira de se vestir, quanto na prática de deixar 

aparente seus equipamentos modernos, como um celular de última 

geração, ipod, games portáteis, etc. Segundo SONY – que chega da 

escola e almoça na frente do computador -  além da internet, quando 

não está no computador costuma acessar seus e-mails pelo celular, 

diariamente, além disso, costuma usar comunicadores pelo celular e 

também acessar blogs de amigos para manter-se atualizado.  

Segundo SONY, seus pais não reclamam do tempo que permanece 

conectado porque não vêem, uma vez que o computador fica no seu 

quarto. Em relação à vida social, SONY não abre mão de sair com os 

amigos para ficar conectado, em compensação passa madrugadas 

jogando e afirma que a vida sem internet é menos atrativa e há um 

certo grau de mal humor e desânimo quando não pode conectar-se. 

Falas signifivativas: 

“Eu jogo quase toda noite, eu entro nem que seja 
para ver se tem alguém do meu clã (Ragnarok) 
conectado. Toda noite eu treino ou jogo, tenho 
que fazer isso.”
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Nickname: Semp
Idade: 16 anos
Tempo de acesso: 03 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 30 a 40 hs
Frequência: frequentemente
Jogos: sim –.PS2, Pump (dança), Resident Evil, entre outros.
Frequência: raramente

SEMP acessa de quinta à domingo, quando fica em média 8 horas, 

mas quando pode também acessa durante a semana. Sua 

percepção é de que fica conectado muito menos tempo do que 

gostaria. Segundo SEMP, antes acessava todo dia, mas há alguns 

meses seu acesso foi reduzido para 4 dias (quinta a domingo). O 

motivo foi a cobrança familiar sobre as horas conectadas no PC e a 

produtividade relacionada com a escola.  

SEMP conta que, nos dias de acesso, chega da escola, almoça e vai 

logo para o computador e às vezes chega a almoçar enquanto está 

na frente do computador. Frequentemente, quando não consegue se 

conectar, fica chateado e ansioso, mas não abre mão de sua vida 

social (presencial) para ficar conectada. Entre as principais 

justificativas dadas para a necessidade de se conectar, estão a 

“obrigação“ de falar com amigos no msn e a necessidade de manter 

o orkut atualizado. 

Falas signifivativas: 

“Os melhores dias São de quinta a 
domingo quando o computador é 
liberado e as coisas parecem melhores, 
mais legais.”

90
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Você acha que a vida sem a Internet é chata, vazia e sem graça?

Sim. “Internet é uma segunda vida, outro 
mundo e os jogos on line nos divertem”

As pessoas em sua vida se queixam a você sobre a quantidade 

de tempo que passa conectado à Internet?

Sim. “Reclamam porque acham que é 
muito tempo, mas eu não acho (..). Para 
mim só levantaria do PC para as 
necessidades básicas. Mas o PC é 
dividido com mais gente...”

O seu desempenho e sua produtividade nos estudos ou no 

trabalho diminuíram por causa da Internet?

Sim. “Porque o tempo que eu passaria 
jogando, poderia estar estudando. Mas 
quando tem provas, a gente dedica mais 
tempo aos estudos na semana de 
provas. MAS depois, Internet”.

Você se sente deprimido(a), mal-humorado(a) ou nervoso(a) 

quando não está conectado(a) e esse sentimento desaparece 

assim que você volta a se conectar? 

Sim. “Porque quando a gente não mexe 
(no PC), se sente estressado e mal 
humorado pelo dia a dia, cansado de 
estudar. Já basta a escola, aí quando a 
gente não mexe no PC é mais 
estressante ainda, aí agente fica triste 
porque não mexeu para ver a galera no 
msn ou jogar para subir de level”
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Nickname: Semp
Idade: 16 anos
Tempo de acesso: 03 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 30 a 40 hs
Frequência: frequentemente
Jogos: sim –.PS2, Pump (dança), Resident Evil, entre outros.
Frequência: raramente

SEMP acessa de quinta à domingo, quando fica em média 8 horas, 

mas quando pode também acessa durante a semana. Sua 

percepção é de que fica conectado muito menos tempo do que 

gostaria. Segundo SEMP, antes acessava todo dia, mas há alguns 

meses seu acesso foi reduzido para 4 dias (quinta a domingo). O 

motivo foi a cobrança familiar sobre as horas conectadas no PC e a 

produtividade relacionada com a escola.  

SEMP conta que, nos dias de acesso, chega da escola, almoça e vai 

logo para o computador e às vezes chega a almoçar enquanto está 

na frente do computador. Frequentemente, quando não consegue se 

conectar, fica chateado e ansioso, mas não abre mão de sua vida 

social (presencial) para ficar conectada. Entre as principais 

justificativas dadas para a necessidade de se conectar, estão a 

“obrigação“ de falar com amigos no msn e a necessidade de manter 

o orkut atualizado. 

Falas signifivativas: 

“Os melhores dias São de quinta a 
domingo quando o computador é 
liberado e as coisas parecem melhores, 
mais legais.”

90
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Você acha que a vida sem a Internet é chata, vazia e sem graça?

Sim. “Internet é uma segunda vida, outro 
mundo e os jogos on line nos divertem”

As pessoas em sua vida se queixam a você sobre a quantidade 

de tempo que passa conectado à Internet?

Sim. “Reclamam porque acham que é 
muito tempo, mas eu não acho (..). Para 
mim só levantaria do PC para as 
necessidades básicas. Mas o PC é 
dividido com mais gente...”

O seu desempenho e sua produtividade nos estudos ou no 

trabalho diminuíram por causa da Internet?

Sim. “Porque o tempo que eu passaria 
jogando, poderia estar estudando. Mas 
quando tem provas, a gente dedica mais 
tempo aos estudos na semana de 
provas. MAS depois, Internet”.

Você se sente deprimido(a), mal-humorado(a) ou nervoso(a) 

quando não está conectado(a) e esse sentimento desaparece 

assim que você volta a se conectar? 

Sim. “Porque quando a gente não mexe 
(no PC), se sente estressado e mal 
humorado pelo dia a dia, cansado de 
estudar. Já basta a escola, aí quando a 
gente não mexe no PC é mais 
estressante ainda, aí agente fica triste 
porque não mexeu para ver a galera no 
msn ou jogar para subir de level”
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Falas signifivativas: 

“Se eu não acessar o msn na hora que 
todo mundo tá on line, eu fico excluído 
das conversas na escola, porque todo 
mundo se encontra no msn”.

 “Não, as pessoas não me tratam mal 
quando eu não acesso, mas é que rolam 
outras coisas no msn, por exemplo, 
alguém fez uma brincadeira e se eu não 
estava no msn na hora, quando alguém 
brinca com o mesmo assunto na hora da 
aula eu não sei do que estavam falando, 
fica sem graça todo mundo rindo de algo 
que eu não sei e que eles não querem 
mais explicar. É como se fosse uma 
festa aonde todo mundo vai, menos eu”.

92

Nickname: Acer
Idade: 15 anos
Tempo de acesso: 03 anos
Frequência de acesso (hs por semana): de 20 a 36hs
Acessos: orkut, google e msn 
Frequência: sempre que está conectada
Jogos: sim  
Frequência: raramente

Acer tem 15 anos, é usuário de ciberespaço há 3 anos. Acessa 4 

vezes por semana (de quinta a domingo), em media 5 horas por dia, 

sempre no período da tarde, mas já houve ocasiões em que 

acessava todo dia e também que acessava 9 horas por fim de 

semana. Com a intervenção da família, agora só acessa de quinta a 

domingo, com horário regrado.

Afirma que consegue ficar até uma semana sem acessar, no entanto 

se é privado do acesso depois desse período tende a ficar chateada.  

Seu perfil é de usuário imersivo não jogador de games. Apesar de 

praticar atividade normais como sair para passear com a família, 

andar de bicicleta e praticar esportes, quando o usuário está 

conectado parece mudar de postura. Durante as entrevistas foi 

possível perceber certo grau de ansiedade e um pouco de 

desconcentração. Inquieto na cadeira, tamborilava os dedos sobre o 

teclado, mostrando impaciência. 

Durante a entrevista Acer informou que estar imersivo é uma 

questão de sobrevivência social, porque a convivência maior que 

tem com os amigos é pelo msn e pelo orkut e se não está conectado 

sente-se só, isolado. Apesar de ter afirmado que acha que a vida 

sem internet é sem graça e de ter revelado que o seu tempo de 

acesso on line é preocupação familiar, ele não apresenta um 

comportamento de viciado (usuário extremo) e sim de um usuário 

excessivo.
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Falas signifivativas: 

“Se eu não acessar o msn na hora que 
todo mundo tá on line, eu fico excluído 
das conversas na escola, porque todo 
mundo se encontra no msn”.

 “Não, as pessoas não me tratam mal 
quando eu não acesso, mas é que rolam 
outras coisas no msn, por exemplo, 
alguém fez uma brincadeira e se eu não 
estava no msn na hora, quando alguém 
brinca com o mesmo assunto na hora da 
aula eu não sei do que estavam falando, 
fica sem graça todo mundo rindo de algo 
que eu não sei e que eles não querem 
mais explicar. É como se fosse uma 
festa aonde todo mundo vai, menos eu”.

92

Nickname: Acer
Idade: 15 anos
Tempo de acesso: 03 anos
Frequência de acesso (hs por semana): de 20 a 36hs
Acessos: orkut, google e msn 
Frequência: sempre que está conectada
Jogos: sim  
Frequência: raramente
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acessava todo dia e também que acessava 9 horas por fim de 
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Afirma que consegue ficar até uma semana sem acessar, no entanto 
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praticar atividade normais como sair para passear com a família, 
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tem com os amigos é pelo msn e pelo orkut e se não está conectado 
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Nickname: Remington
Idade: 17 anos
Tempo de acesso: 08 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 14 a 21 hs
Frequência: frequente
Jogos: sim –.Psp, Need for speedy, Gta, Resident Evil, entre outros.
Frequência: raramente

REMINGTON acessa todo dia e fica entre 1 e 2 horas conectado, 

apenas para falar com amigos, no msn e ver seu Orkut. No fim de 

semana aumenta suas horas para falar com os amigos, mas sempre 

que tem que escolher entre uma atividade no computador e fora dele, 

opta pela atividade externa. Além de estudar, durante a semana 

pratica esportes.

Na sua casa todos têm computador, mesmo assim, apenas um 

irmão, segundo seu relato, tem um perfil de grande acesso.  Apesar 

de afirmar que no fim de semana seu acesso aumenta, isto só 

acontece a partir do final da tarde de sábado até o domingo, porque 

estuda na manhã de sábado e a tarde tem tarefas. Os jogos on line 

são muito raros e acontecem em media três vezes por mês, diferente 

dos jogos de console os quais costuma jogar no fim de semana.

Fala signifivativa: 
“Não faço tanta questão de 
computador, para mim e só mais uma 
diversão”.
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Nickname: Olivetti
Idade: 16 anos
Tempo de acesso: 05 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 14 a 21 hs
Frequência: média
Jogos: sim – GTA, The Sims
Frequência: às vezes

OLIVETTI tem 16 anos e acessa em média todos os dias, de uma a 

duas horas por dia. Quando joga, suas horas de imersão no 

ciberespaço sobem de 14 para 21 horas semanais, mas isso não é 

um hábito. Há semanas em que passa muito tempo sem sequer ligar 

o computador. Apesar de possuir em casa Notebook e PC, não tem 

uma relação de dependência. Acessa quando precisa ou quando 

tem vontade de jogar, seus acessos são sempre com uma finalidade 

e não costuma acessar mais de uma vez ao dia. 

Fala signifivativa: 
“Eu não sinto falta de me conectar, 
quando quero vou jogar, mas eu tenho 
outras coisas legais para fazer.”
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Nickname: Facite
Idade: 16 anos
Tempo de acesso: 07 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 4 hs
Frequência: rara
Jogos: não
Frequência: nenhuma

FACITE tem 16 anos e acessa raramente a internet, além de jogar, 

eventualmente. Como já acessa há quase 7 anos, lembra que logo 

no início chegou a acessar em excesso,mas foi por um curto período 

e depois ele mesmo acabou se cansando de acesar, além disso a 

própria família é muito controladora quanto ao acesso à internet. 

Quando tem oportunidade conecta-se, mas só para ver que amigos 

estão no msn, ler recados no Orkut, ou então para fazer algum dever 

da escola.  

Fala significativa: 

“Há muitos anos eu até almoçava na 
frente do computador. Hoje só acesso 
para falar com os amigos”.
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Nickname: Halda
Idade: 15 anos
Tempo de acesso: 03 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 20 a 30 hs
Frequência: às vezes
Jogos: não 
Frequência: nunca

O usuário HALDA tem 15 anos e acessa todo dia, mas em época de 

prova só no fim de semana. Seu acesso diário é de 2 horas e no fim 

de semana chega a ficar de 4 a 6 horas conectado. Isso varia muito, 

dependendo das atividades programadas para o fim e semana, 

porque o computador não é a principal diversão. Segundo ele já 

houve momentos em que se sentiu mais atraída pela internet, logo 

no início de sua vida de usuário, mas agora não é assim.  Ele 

acredita que o fato de sua mãe trancar o escritório onde fica o 

computador colaborou para que sua  família não ficasse tão 

dependente da internet. Como a mãe tem um rígido controle sobre o 

acesso ao computador, isso acabou afastando-o da tecnologia.

Acreditamos que se tivesse acesso livre, poderia facilmente assumir 

o perfil de Usuário Excessivo, no entanto como de fato seu acesso e 

práticas são habitualmente, mesmo que forçadamente, mais 

próximas as de um usuário ocasional, é neste grupo que o usuário se 

enquadra

Fala signifivativa: 

“Eu gosto de ficar na internet, mas como 
minha mãe controla eu faço outras 
coisas. (...) Eu chego a ler três livros por 
mês”
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Conclusões
O  admirável mundo novo          

novo

Nickname: Olympia
Idade: 17 anos
Tempo de acesso: 05 anos
Frequência de acesso (hs por semana): 14 a 21 hs
Frequência: pouca
Jogos: não
Frequência: nunca

OLYMPIA acessa todo dia, principalmente para ver Orkut e 
navegar em sites de curiosidade e fofoca, mas esse acesso 
acontece apenas quando o computador esta disponível, à noite. 
Além disso não costuma ficar mais do que duas horas. Quase 
não joga, mas alega que nunca teve problema com internet, 
prefere assistir seriados na TV do que ficar conectado. 

Fala signifivativa: 

“Minha vida é normal com ou sem 
internet”.
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a d i v i n h a ç õ e s  b e m  s u c e d i d a s ,  
executadas sob a lógica do plausível, 
funcionam como encorajamento para 
adivinhações subseqüentes, o que traz 
consigo a vontade de continuar. É o brilho 
das adivinhações que funciona como 
promessa de que as desorientações se 
constituem em estados passageiros. 
Alimentado por essa confiança, o errante 
vai gradativamente incorporando as 
características que são próprias de um 
segundo nível do perfil do leitor imersivo, 
o detetivesco”, (Santaella, 2004:103).

E é sobre este leitor imersivo, este usuário de ciberespaço que nos 

detivemos neste trabalho. Tanto para categorizar sua existência, 

quanto para levantar outras características de seu perfil cognitivo. 

Entre os desafios cotidianos que ele enfrenta está a navegação em 

camadas. Ele precisa abrir mão de seu conceito linear de informação 

para abraçar uma nova maneira de lidar com a informação que se 

torna totalmente referencial. Nenhuma informação se apresenta 

solta, única. Bastam alguns cliques para se ir de um mistério a uma 

solução.  Como num jogo, a navegação ciberespacial é cheia de 

possibilidades e requer uma readequação dos caminhos lógicos do 

pensamento. 

Além disso, esse navegar em camadas apresenta um outro desafio 

que é o desafio da simultaneidade, porque, além de mergulhar de 

uma página à outra, ele pode manter e acessar várias camadas de 

informação a um só toque. Quando essa navegação ultrapassa o 

caráter imersivo e associa o caráter interativo, outro desafio é 

apresentado a esse usuário, que passa a responder várias 

demandas ao mesmo tempo.

Como já foi visto, quando falamos da plasticidade neural, a emoção e 

a motivação influenciam sistemas neuronais que determinam quais 

informações serão armazenadas. Ou seja, situações recheadas de 

atrativos que geram interesse, prazer e outras sensações fortes, são 

mais propícias à cognição. E, como outrora, a cor, a luz e a emoção 

estão presentes com maior intensidade neste circo, desta feita, 

virtual. Comportamentos que se tornam hábitos, resultantes de fortes 

influências culturais – como a tecnológica - são apontados como 

estimuladores de mudanças, como teorizou Edelman através da 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 

1. Um novo e admirável mundo

A pluralidade de signos promovida pelas novas tecnologias, 

sobretudo pelo ciberespaço, precisa de uma alfabetização 

semiótica e exige um comportamento muito mais abdutivo dos 

usuários de ciberespaço (Santaella, 2004:101).  

Esse novo e admirável mundo - inversamente proporcional à 

sociedade organizada do conto de Aldous Huxley – é tão complexo, 

estimulante e inovador que apresenta a qualquer novo usuário 

desafios que vão exigir uma reformulação tanto de comportamento 

quanto de conceitos, mesmo que não venha à tona e se esconda 

sob a superfície empírica, essa alteração se dará de toda maneira. 

Como bem explica Santaella, apesar das interfaces ditas intuitivas 

do ciberespaço apresentarem toda sorte de estímulos que visam 

facilitar a navegação, as interações iniciais são recheadas de 

dificuldade porque requerem o aprendizado de uma nova 

capacidade que é a de navegação, diferente das capacidades de ler 

e escrever. 

“A capacidade de navegar não se 
assemelha às habilidades de ler ou 
escrever. Implica um outro tipo de 
alfabetização, mais propriamente 
semiótica, pois o alfabeto de interfaces é 
semioticamente complexo implicando 
uma compreensão geral do modo de 
operação do computador”, (Santaella, 
2004: 101).

E se este usuário, segundo Santaella, não interromper seu acesso 

por frustração, ele inicia uma navegação errante e vai aos poucos 

incorporando novas características tão próprias dos usuários mais 

avançados, chamados por Santaella de leitor imersivo, detetivesco. 

“Para esse internauta, o ciberespaço é 
um espaço de escolhas guiadas pela 
lógica do plausível, de cujo jogo a 
desorientação semântica faz parte. Por 
isso mesmo o infonauta errante navega 
em corda bamba, equilibrando-se entre 
a desorientação mais turva e a 
i luminação mais  c in t i lante .  As 
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Por outro lado, o bombardeio informacional é tão grande, seja nos 

games, quanto nos sites, que podemos também supor que outras 

funções podem ser afetadas. Muitos usuários de ciberespaço 

entrevistados afirmaram sentir alguma diferença com a presença 

constante no ciberespaço:

Declara uma das usuárias não jogadoras de game, que afirma 

passar no mínimo 6 horas por dia no computador, em turnos de 2 e 4 

horas, navegando no orkut e conversando no msn.

Essa confusão emocional, essa dificuldade de raciocínio, após se 

lidar com muitos estímulos, já foi comprovada em pesquisa recente. 

Um estudo publicado no Journal of Personality and Social 

Psychology assinado por pesquisadores de quatro universidades 

americanas, realizado com 350 voluntários, mostrou que o excesso 

de opções dificulta o raciocínio, o excesso de possibilidades acaba 

sobrecarregando os circuitos cognitivos. O resultado é a falta de 

concentração para realizar tarefas que exijam raciocínio.  Embora o 

mundo virtual deva ser observado, separadamente.

Os games de imersão são um ambiente à parte a ser analisado no 

ciberespaço, nele o usuário também trabalha com camadas, 

necessita responder a várias demandas ao mesmo tempo e lida com 

a pluralidade de assuntos, além de experimentar as já citadas 

sensações de poder, liberdade e imersão social. No entanto, elas 

tomam outra importância e se reconfiguram quanto maior for o nível 

imersivo. A necessidade de sincronizar os estímulos visuais ao toque 

(reação) e a potencialização das capacidades de antecipação e 

decorrente planejamento, estão entre as principais características 

que acreditamos, podem ser estimuladas no ciberespaço surgido na 

imersão em games.

“Eu sou muito rápida pra digitar, eu acho que 
é porque eu fico falando com muitas amigas 
ao mesmo tempo no msn e digito bem rápido, 
mas minha mãe reclama que quando eu saio 
do PC eu fico muito avoada (distraída). Eu 
não acho que eu fico avoada, a verdade é 
que eu esqueço de lembrar as coisas que ela 
me pede. Ela (a mãe) diz que antes do 
computador eu prestava mais atenção, mas 
eu esqueço mesmo, me dá um branco, às 
vezes eu vou na cozinha buscar um copo 
d`água, mas quando eu chego lá eu já nem 
lembro o que eu fui fazer”.
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TSGN e como defendeu Vigotski ao apontar a interiorização da 

cultura sob a forma de sistemas neurofísicos ligados diretamente à 

formação e desenvolvimento dos processos mentais superiores. 

Portanto, mais do que ser elemento e elo fundamental de uma cultura 

tecnológica globalizada, o ciberespaço é recheado de situações 

emocionais de alegria, excitação, sensações de vitória, descoberta, 

entre outras. Ou seja, além de lidar com uma multiplicidade de novos 

signos, os usuários de ciberespaço, à medida que estão em 

situações mais imersivas, são bombardeados por suas próprias 

emoções e assim, acreditamos, sofrem diversos tipos de influências 

cognitivas, como veremos a seguir.

Um jogador de game como Ragnarok e Age of Empires (que são 

jogados em tempo real) ou Civilization (jogado por turno), por 

exemplo, passa tanto tempo e tem tanto prazer em realizar projetos, 

fazer cálculos mentais e criar estratégias, que tende a aprender com 

muito mais rapidez e facilidade a planejar seus problemas cotidianos, 

assim como jogadores de Counter Strike ou Doom, aprendem a 

reagir com maior rapidez, uma vez que são expostos a estímulos 

visuais recheados de emoção como, por exemplo, o medo (real) de 

ser “abatido em campo”, somado à adrenalina de sobreviver e 

aniquilar o inimigo para se tornar “respeitado”. 

Um dos sujeitos da pesquisa, jogador, permanece conectado de seis 

a oito horas por dia e diz experimentar a sensação de ser mais rápido. 

“Eu sei que eu sou rápido, eu vejo isso porque, para jogar eu preciso 

sempre usar o teclado com rapidez pra não morrer, então eu fico 

assustado (atento) para tudo, eu fico atento e rápido”, explica o 

usuário que, por outro lado, dá a entender que perde a noção de 

realidade:

Explica o jovem que joga desde os 8 anos.

 “Eu sonho que estou dentro do jogo e 
que posso morrer a qualquer 
momento e às vezes eu bato no meu 
irmão porque quando saio do jogo eu 
estou muito nervoso (reativo) e todo 
mundo que me irrita parece meu 
inimigo que nem no jogo”.
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Não é difícil entender o que ela está falando. Durante a seleção de 

voluntários feita em escolas, a pesquisadora entrou em salas de 

aula para explicar a pesquisa e convidar os usuários e não-usuários 

de ciberespaço a participar. Uma curiosidade se repetiu em todas as 

salas visitadas. Os usuários mais imersivos se agrupavam de um 

lado e os usuários não imersivos de outro lado. Ao perceber o fato na 

primeira sala visitada, a pesquisadora repetiu o procedimento nas 

visitas subseqüentes e foi surpreendente ver logo de início que os 

usuários auto-declarados se comprimiam em um bloco, longe dos 

não-usuários auto-declarados. 

Muitas outras diferenças como aparência e comportamento foram 

notadas durante as entrevistas, diferenças como o estilo mais 

arrojado das vestimentas utilizado pelos usuários com maior 

imersão em oposição aos não-usuários que poderiam facilmente se 

misturar à multidão. 

2. conclusões finais

Uma das primeiras observações deste trabalho foi a de que é muito 

difícil e demanda muito tempo encontrar uma amostra ideal com 

níveis bem determinados de imersão, uma vez que a relação com a 

tecnologia é fluida e mutável. No entanto, apesar desta dificuldade, 

foi possível determinar tipos e níveis de usuários, o que acreditamos 

já é uma razoável contribuição com os estudos deste campo. 

Os Jogadores e Navegadores, em seus níveis Ocasionais, 

Excessivos e Extremos representam um ponto inicial para se 

compreender cada vez mais estes usuários. Definição esta que, é 

claro, deve ser feita através de um estudo sério que leve em 

consideração, além do tipo de conexão e das horas conectadas, o 

perfil subjetivo deste usuário. 

Ter levado em consideração neste trabalho o perfil de navegação e 

acesso dos usuários também nos pareceu fundamental para que se 

abrisse aos olhos do leitor maior clareza da população investigada. 

Afinal quem é esse estranho que se avizinha e por vezes está dentro 

da minha própria casa? 

Mas, mais importante do que definir a tipologia e perfil destes 

usuários, foi conseguir compará-los, além de confirmar algumas das 
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2. Um picadeiro de sensações: a  descorporificação 

A interatividade e a imersão vivenciadas no ciberespaço são 

responsáveis também pela reformulação de conceitos. Estes 

usuários passam a lidar com sensações que parecem distorcer a 

realidade de tempo, espaço e até mesmo de auto-imagem quando se 

trafega do real ao virtual. 

Todas as sensações relatadas estão de alguma forma relacionadas 

com uma espécie de descorporificação, uma existência que 

independe do corpo, ou melhor, uma existência que remodela a 

relação corpo e espaço. A sensação de poder, de liberdade e por 

mais contraditório que possa parecer a este exercício solitário, a 

sensação de estar em um meio social, são muito freqüentes. A 

maioria dos usuários entrevistados afirmou sentir-se poderosa 

quando está jogando, sensação que perdura quando não há mais 

jogo. “Eu sou o maior, imbatível no CS (Counter Strike). Sou temido”, 

afirmou um entrevistado, exemplificando muitos dos depoimentos 

deste tipo encontrados entre os usuários extremos e excessivos 

jogadores de games.

Relata um outro usuário que exemplifica com perfeição essa questão 

da sensação de liberdade e de estar em um meio social que 

independe da presença física de outros.  “A gente se encontra toda 

tarde no msn”, essa frase poderia ser padronizada entre os 

internautas. Tão comum é entre eles encontrar um ao outro nessa 

verdadeira praça virtual chamada msn. Não é mais a praça, nem a 

escola, o local de encontro usual, é o ciberespaço. 

Explica outra usuária, justificando a dinâmica do relacionamento de 

seu grupo. 

“Às vezes a minha mãe me coloca de 
castigo (no quarto) porque eu estou 
aprontando, mas nem é nada sério, é 
porque eu tenho preguiça de estudar. 
Mas o computador fica no meu quarto 
e eu posso ficar livre com meus 
amigos, então nem me importo”.

“Se eu não entrar no msn à tarde, eu 
fico para trás porque todo mundo se 
encontra lá, aí no dia seguinte eu fico 
fora das conversas da sala, eu tenho 
que me informar”
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direta e há outras explicações a serem somadas, entre elas a 

necessidade desse Jogador ser mais rápido ao estímulo visual, sob 

pena de “morte”, ou “derrota”.

Quanto à Memória de Trabalho, este estudo não apresentou dados 

significativos. O de Memória de Trabalho foi inclusive o teste que 

apresentou menor número de diferenças entre os dois grupos. 

Na Memória de Curto Prazo a média de tempo também não mostrou 

diferença entre os dois Grupos. No entanto, quanto ao índice de 

erros o Grupo 2, de Usuários Ocasionais foi o que mais errou. 

Acreditamos que os Usuários Excessivos acabam treinando a 

Memória de Curto Prazo uma vez que precisam com grande 

freqüência recorrer a ela no ciberespaço, respondendo a diversos 

estímulos concomitantemente. Mas cabe ressaltar que, na 

avaliação da pesquisadora, em relação às memórias seria 

necessário realizar uma pesquisa específica com testes mais 

detalhados.

Por fim, pudemos observar grandes diferenças entre os Grupos 

quanto à questão da Atenção Sustentada. Os Usuários Excessivos 

foram mais rápidos e mais sincrônicos em suas respostas, no 

entanto, também foram os que mais se anteciparam.  

Concluímos que, além da rapidez, a capacidade de reação no 

tempo necessário foi destacada no caso dos Usuários Excessivos, 

bem como a antecipação. 

Justificamos tais alterações com essa prática cotidiana de 

responder a vários estímulos ao mesmo tempo e na maior 

velocidade possível, por outro lado, essa postura competitiva e essa 

pressa já condicionada, acabaram tornando estes Usuários 

Excessivos de certa forma, mais imprudentes, porque, apesar de 

atentos aos estímulos, eles quase respondem antes de pensar, 

tamanha é a sua velocidade e postura competitiva, dinâmica, diante 

dos desafios que se apresentam. Não é a toa que os Usuários 

Excessivos foram os que mais se destacaram em termos de 

velocidade, sincronismo e atenção. Eles vivem o ciberespaço e 

fazem dele seu modus operandi. 

Chegamos ao limite que queríamos chegar neste trabalho. 

Obtivemos resposta positiva à pergunta principal deste trabalho 
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hipóteses deste trabalho que veremos pontualmente a seguir. 

Acreditávamos que os usuários de ciberespaço mais imersivos, os 

Usuários Excessivos, por trabalharem em camada, e habitualmente 

serem submetidos com mais freqüência a problemas alineares, 

acabam por reagir mais rapidamente e de maneira abdutiva.  No 

entanto, por estarem mais expostos a tantos signos e informações 

acabariam apresentando problemas de memória e raciocínio e, em 

oposição, os Usuários Ocasionais de ciberespaço seriam mais 

lentos e desatentos. 

Pode-se dizer que todas as hipóteses foram confirmadas, com 

exceção de parte de uma hipótese, que é a relacionada à memória. 

Vejamos:

O Tempo de Reação Simples, primeiro teste realizado na bateria 

cognitiva e que teve como objetivo avaliar a velocidade no 

processamento de informações dos sujeitos pesquisados, mostrou 

diferença significativa entre os Grupos 1 e 2. Todos os sujeitos do 

Grupo 1, de Usuários Excessivos  foram mais rápidos que os do 

Grupo 2, os Usuários Ocasionais e em quase todos os sujeitos o 

tempo de resposta dobrou. O que era de se esperar, afinal usuários 

que jogam games e que vivem no ciberespaço jogando ou 

navegando, alterando sua navegação de uma página a outra com um 

simples “ALT TAB” ou respondendo a estímulos diversos com o 

mouse, agilizam a relação entre o estímulo da tela e o toque com o 

dedo e respondem a vários estímulos ao mesmo tempo, o que resulta 

em maior velocidade. O que se aplica principalmente quando uma 

escolha tem que ser feita. Como foi comprovado no teste de Tempo 

de Reação de Escolha no qual o grupo de Usuários Excessivos 

também foi notadamente mais rápido. Neste teste foi avaliada a 

velocidade do sujeito levando-se em consideração o tempo de 

processamento de velocidade deste sujeito quando ele é estimulado 

a fazer uma escolha, antes de responder.  

Imaginemos a seguinte situação, muito comum aos usuários. Um 

usuário bate papos particulares no msn com três amigos 

separadamente, a cada fração de minuto, um deles fala uma coisa 

diferente ou aciona o botão de atenção. Este usuário precisa 

responder rapidamente e pensar o que vai e a quem vai responder. 

No caso dos jogadores, a relação com a velocidade é ainda mais 
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