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 RESUMO

Esta pesquisa investigou a incidência do tecnoestresse em pesquisadores da área 
de  tecnologia  e  partiu  da  premissa  de  que  esses  profissionais  estariam  mais 
expostos ao seu impacto do que os profissionais atuantes em outras áreas. Para 
verificar a incidência de sintomas do estresse, que deveria ocorrer sob as formas de 
tecnodependência e Síndrome da Fadiga de Informação, utilizou-se um questionário 
elaborado  a  partir  do  Inventário  de  Sintomas  de  Stress  de  Lipp,  da  Escala  de 
Eventos Vitais de  Holmes e Rahe e do Levantamento para Tecnodependência de 
Ana Maria Rossi.  Foram entrevistados 156 indivíduos que ficaram divididos entre 
pesquisadores  e grupo de controle,  sendo que não foram registradas diferenças 
significativas  entre  eles.  Entre  as  hipóteses  levantadas  existe  a  suposição  de  o 
grupo de pesquisadores ter desenvolvido melhor performance de enfrentamento ao 
estresse e, portanto, perfil mais resiliente ao estresse.

Palavras  Chaves:  Tecnologia, Tecnoestresse,  Tecnodependência,  Síndrome  da 
Fadiga de Informação, Pesquisadores.
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 ABSTRACT

The  presente  study  investigated  the  incidence  of  technostress  on  technology 
researchers and started from the hypothesis that these professionals would be more 
exposed to its impact then other professionals. In order to investigate the incidence 
of stress symptoms, seen as techno-dependency and Information Fatigue Syndrome, 
we used a questionary based on Lipp’s Stress Symptoms Inventary, from Holmes & 
Rahe Vital  Events Scale and from Ana Maria Rossi’s Technodependency Survey. 
There were 156 subjects that were interviewed, amongst researchers and a control 
group,  and  there  was  no  significant  difference  between  them.  Amongst  the 
suggested  hypothesis,  there  is  the  supposition  that  the  group  of  researchers 
developed better coping strategies and, therefore, a more resilient profile.

Key-words: Technostress, Technosis, Information Fatigue Syndrome, Researchers.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste estudo,  destacam-se,  inicialmente,  as principais  características e a 

importância da pesquisa da Incidência de Tecnodependência e Síndrome da Fadiga 

da Informação em Pesquisadores da Área de Tecnologia. No primeiro capítulo, é 

feito um relato sobre o estresse, formas e estágios de apresentação, benécias e 

malefícios, sintomas e etiologias. No segundo capítulo, realiza-se a conceituação, o 

histórico  e  a  diferenciação  entre  as  formas  de  apresentação  do  Tecnoestresse, 

sendo  estas  a  Tecnofobia,  a  Tecnodependência  e  a  Síndrome  da  Fadiga  da 

Informação (SFI). No terceiro capítulo, faz-se a discussão da probabilidade de maior 

incidência de Tecnodependência e SFI no grupo de pesquisadores, em detrimento 

das condições vividas pelo grupo de controle. O levantamento estatístico obtido é 

discutido no quarto capítulo e as conclusões finais, apresentadas no capítulo cinco.

1.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA

Esta dissertação de mestrado faz parte do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento de Tecnologia (PRODETEC),  do Instituto de Tecnologia  para o 

Desenvolvimento (LACTEC), em parceria com o Instituto de Engenharia do Paraná 

(IEP).

O  estudo  foi  intitulado  “Incidência  de  Tecnodependência  e  Síndrome  da 

Fadiga da Informação em Pesquisadores da Área de Tecnologia”.
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1.2 RELEVÂNCIA DA PESQUISA

Existe significativa quantidade de dados produzidos por estudos científicos, 

(DEJOURS,  1987;  FLEURY,  1983;  MENDES,  1988;  COUTO,  1995),  os  quais 

demonstram que o ambiente de trabalho interfere diretamente na saúde e qualidade 

de vida do trabalhador. Assim como há fatores benéficos, há estressores presentes 

no ambiente laboral. Em geral, não conformidades inerentes a cada profissão, entre 

outras disfunções presentes nas empresas, ocasionam danos físicos, emocionais e 

funcionais aos trabalhadores. Portanto, para neutralizar ou eliminar fatores que são 

nocivos ao trabalhador, o primeiro passo é identificá-los e preparar-se para lidar com 

eles.  Torna-se,  então,  plausível  minimizar  os  desgastes  físicos  e  emocionais  e 

maximizar  a  possibilidade  de  conforto  concomitante  à  produtividade  dos 

trabalhadores. 

A necessidade de buscar a compreensão dos fatores que desencadeiam e 

definem a saúde do trabalhador, dentro de seu contexto, é um fato motivador de 

pesquisas. Ressalta-se a importância de investigações sobre essa temática, pois o 

desempenho  do  pesquisador  e  do  trabalhador  em  geral  sofrem  influência  do 

estresse experienciado em seu dia-a-dia e nas suas condições de trabalho. 

A saúde do trabalhador é um processo que envolve relação do homem com 

seu trabalho. Em virtude da magnitude das relações entre trabalho, qualidade de 

vida e saúde, o objetivo é selecionar, focar e caracterizar particularidades dessas 

relações no contexto organizacional, sem desprezar a visão holística necessária.

Estresse  tem  sido  visto  por  muito  tempo  como  um  importante  assunto 

relacionado ao trabalho e ao processo ensino-aprendizagem. Se há pesquisadores 

que descreveram e enfatizaram os fatores estressantes no trabalho em geral, outros 
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optaram por descrever o ato de ensinar como uma ocupação estressante. Vários 

modelos foram utilizados para descrever as causas do estresse em ensinar. 

Uma grande variedade de fatores foi descrita e associada ao estresse  em 

aprender (LIPP, 2003). O mesmo estresse é usado como justificativa para falta de 

motivação,  indisciplina,  pressão  por  falta  de  tempo  e  excesso  de  trabalho, 

enfrentamento  com  mudança,  ser  avaliado  por  outros,  lidar  com  colegas,  auto-

estima e posição social, administração e gerência, conflito de papéis e ambigüidade, 

além de inadequação das condições de trabalho. 

O presente estudo mostra a associação do estresse causado pelo uso de 

tecnologia no trabalho, mas não só nele. Realiza a análise do efeito combinado do 

seu  uso  também  no  lazer,  ou  seja,  analisa  o  estresse  causado  pelo  uso  de 

tecnologia por pesquisadores que a empregam para trabalhar, aprender, ensinar ou 

mesmo “descansar”.

O foco dessa pesquisa,  portanto,  limita-se em avaliar  a  prevalência  para 

tecnoestresse na percepção de trabalhadores envolvidos diretamente com pesquisa 

e  criação  de  novas  tecnologias,  fazendo  contraponto  com  a  incidência  em 

trabalhadores cujas profissões, a priori, não apresentam as mesmas exigências.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 ESTRESSE

Estresse é o conjunto de respostas fisiológica, psicológica e comportamental 

de um indivíduo, quando este procura se adaptar e se ajustar a pressões internas e/

ou externas.

Considerado como um processo, o estresse tem por objetivo a adaptação do 

organismo  a  uma  condição  externa  ou  interna  que,  de  alguma  forma,  esteja 

alterando a percepção de bem-estar vivenciada pelo indivíduo (CALAIS, ANDRADE, 

LIPP, 2003; LAZARUS, 1966).

Estresse também é a energia  vital  que o impulsiona a agir  no dia-a-dia, 

principalmente em situações de emergência, em que o organismo despende mais 

energia do que o habitual para desenvolver uma atividade.

Numa situação de estresse existem reações conjuntas físicas e psicológicas, 

onde mente e corpo interagem e expressam de alguma forma o que o indivíduo está 

vivenciando.

Há,  basicamente,  dois  tipos  de  estresse:  o  positivo,  conhecido  como 

eustresse,  e  o  negativo,  conhecido  como  distresse.  O  que  os  diferencia  é  a 

capacidade do indivíduo em responder à situação estressante de forma equilibrada. 

Essa resposta individual irá variar de acordo com a forma de reagir e a estrutura 

psíquica  de  cada  indivíduo  (KELEMAN,  1992).  Essas  diferenças  podem  ser 

visualizadas na tabela 1.
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Tabela 1 – Diferenças entre eustresse e distresse.

FASE DE EUSTRESSE FASE DE DISTRESSE

(fase positiva ou ascendente) (fase negativa ou descendente)

vitalidade 

entusiasmo 

otimismo 

perspectivas positivas 

resistência à doença 

vigor físico 

lucidez mental 

relações humanas ótimas 

alta produtividade e criatividade 

fadiga 

irritabilidade 

falta de concentração 

depressão 

pessimismo 

doenças 

acidentes 

dificuldade de comunicação 

baixa produtividade e criatividade 
FONTE: Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul,  Vol 27, (3), set/dez, 20051

Durante a exposição a um agente estressor, ocorrem algumas descargas 

hormonais, como a adrenalina, por exemplo. O eustresse se refere ao que é bom e, 

apesar das grandes descargas hormonais, não causa doenças, uma vez que esse 

processo ocorre em nível homeostático, ou seja, o indivíduo consegue se manter 

num patamar de equilíbrio. É considerado uma descarga positiva de energia, que 

causa bem-estar durante e após a exposição ao agente estressor. O indivíduo se 

mantém com a sensação de prazer e realização, é um momento de empolgação 

como, por exemplo, avistar a pessoa amada em uma festa e ter oportunidade de lhe 

declarar seu amor.

Já o distresse é nocivo e se refere ao mau estresse, o qual, dependendo do 

nível, pode provocar vários tipos de doenças e atingir grande parte da população, 

em variadas faixas etárias. Ele ocorre quando o indivíduo ultrapassa seus limites, 

1 Niula Terezinha Tondoro Noro, Síndrome de Burnout entre trabalhadores de um hospital geral – POA UFRGS 
2004 - Dissertação de Mestrado
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quando insiste em algo que, no momento, está fora de seu alcance, ou frente à 

exposição contínua a um agente estressor não manipulável. Um exemplo é o de 

uma  chefia  implicante  e  assediosa;  outro,  o  pessimismo,  que  também  pode  se 

traduzir em uma situação distressante2.

Basicamente, existem duas fontes para o estresse (LIPP, 2000): as internas 

e as  externas.  As  internas se referem à estrutura  personal  e  moral,  os  valores, 

crenças,  educação,  inserção  cultural,  social  e  temporal.  As  externas  são  as 

ocorrências  do  dia-a-dia  que  podem  afetar  a  rotina  do  indivíduo.  Esses 

acontecimentos podem ser súbitos, como a perda inesperada de um ente querido, 

ou algo já planejado, como o nascimento de um filho.

Segundo  a  neurociência  (ANDREWS,  2003),  os  estados  emocionais  são 

acompanhados  por  reações  de  neurotransmissores  e  liberação  de  hormônios, 

havendo em cada célula  do  corpo inúmeros receptores  para  essas substâncias. 

Numa situação de curto prazo, a adrenalina mobiliza a reação de lutar ou fugir. Ela 

gera uma disposição proativa,  ajuda a mente a ganhar foco e reforça o sistema 

imunológico.

De acordo com a Medline Plus Enciclopédia, o estresse é absolutamente 

necessário à sobrevivência e para o aumento do desempenho do indivíduo. Uma 

vida  completamente  sem  estresse  levaria  ao  marasmo  e,  talvez,  à  morte.  A 

Abordagem de Benevides- Pereira (2002) é pertinente  quando diz : “Poucas tarefas 

ou a atribuição de tarefas muito simples, rotineiras e aborrecidas em  relação às 

habilidades e destrezas do trabalhador podem gerar o estresse laboral”. Por outro 

lado, a autora ressalta que as diferenças individuais é que determinarão a maior ou 

menor incidência de sintomas do estresses afirmando que: “As características da 

2 Uma situação distressante é aquela geradora de estresse negativo.
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personalidade interagem de modo complexo com os agentes estressores tanto no 

sentido de incrementá-los, como, ao contrário, inibi-los ou eliminá-los”.

Já,  segundo o conceito  de  Hans Selye,  que retirou  o  termo da área de 

engenharia  (desgaste  de  materiais  submetidos  à  pressão  excessiva),  “estresse” 

seria  a  resposta  do  corpo a  qualquer  demanda,  quando forçado a  adaptar-se  à 

mudança.  Portanto,  o estresse só se torna ruim quando se apresenta em longa 

duração e sem pausa para recuperação,  ou quando o indivíduo reage de forma 

hostil às novas situações (BALLONE, 2005). 

Em ambos os casos, a adrenalina não é suficiente e o corpo precisa secretar 

cortisol. Em excesso, esse hormônio enfraquece o sistema imunológico e causa a 

morte  de  células  cerebrais.  O  cortisol  está  diretamente  ligado  à  violência:  num 

estado de raiva, o corpo libera 40 vezes mais cortisol que o normal. Quem vive com 

altos  níveis  de  cortisol  tem cinco  vezes  mais  chances  de  morrer  precocemente 

(MENTAL HEALTH AMERICA, 2008).

Andrews (2003) afirma que, com os grandes avanços da automação e da 

informática, imaginou-se que o indivíduo trabalharia cada vez menos e disporia de 

um tempo maior para o lazer,  as artes,  a natureza, a família e a vida espiritual. 

Ocorreu  o  contrário.  O  indivíduo  está  trabalhando  cada  vez  mais,  dispondo  de 

menos  tempo  e  ficando  cada  vez  mais  estressado.  Quando  deixa  o  escritório, 

existem os recados nas secretárias eletrônicas, o celular que toca a toda hora, os e-

mails que não param – fatos que fazem aumentar a jornada de trabalho em 3 ou 4 

horas. O indivíduo se mantém “conectado” o tempo todo.

Segundo alguns dados estatísticos (ANDREWS, 2003), 95% das pessoas 

que  lideram  equipes  de  trabalho  não  têm  visto  os  filhos  crescerem;  89%  são 

frustrados com a carreira; 97% temem perder a posição que ocupam; 85% não tiram 
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férias  regulares  e  apenas  10%  se  dizem  bem  casados.  Os  dados  reportados 

mostram  que  há  agentes  estressores  no  dia-a-dia  da  maioria  dos  líderes.  Num 

indivíduo, cada um dos agentes estressores, desencadeará uma reação que fará 

com que o cérebro ative o sistema nervoso simpático. Este, por sua vez, ativará as 

glândulas supra-renais,  liberando adrenalina a ser  secretada no sangue.  Em 2,5 

segundos,  o  corpo passa por  reações físico-químicas que provocam taquicardia, 

hiperventilação,  liberação  imediata  do  glicogênio  armazenado,  com  geração 

instantânea de energia. Havendo continuidade da exposição ao estímulo estressor, 

as  supra-renais  secretarão  cortisol,  provocando  a  mobilização  das  reservas  de 

gordura, contração muscular e aceleração do sistema imunológico.

A  adrenalina  e  cortisol  são,  portanto,  os  hormônios  que  provocam  um 

desempenho em um nível mais alto, uma resposta mais forte, mais rápida e mais 

inteligente.  Momentaneamente,  o cortisol  e a adrenalina podem ter efeitos muito 

benéficos, porém o corpo não é projetado para se manter com um fluxo constante 

destes hormônios. Assim, todo o processo de reação fisiológica se reverte a partir da 

retirada ou neutralização do agente estressor, quando o corpo volta ao repouso.

O homem pós-moderno, no entanto, está exposto a estímulos estressores 

duradouros,  que  não  podem  ser  retirados,  como  trabalho,  deslocamento, 

competitividade e uso constante de tecnologia. Fica o indivíduo, então, sujeito às 

causas e às conseqüências das tensões geradas. Sob esse cenário, as pequenas 

tensões  diárias  passam  a  reverberar  como  grandes  tragédias.  Essas  tensões 

contidas  resultam  normalmente  em  doenças,  como  arteriosclerose,  hipertensão, 

enfarte e diabetes tipo 2. A tensão muscular causa todo tipo de dores, os sistemas 

imunológicos  deprimidos  se  tornam  vulneráveis  a  resfriados,  infecções,  herpes, 

úlceras e até mesmo câncer.
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O mais comum é que as pessoas continuem, de forma crônica, submetidas 

a situações com alto nível  de estresse e, assim, sintam-se mental  e fisicamente 

exaustas.  Na  maioria  dos  casos,  é  necessário  um  tempo  de  relaxamento  e 

recuperação profundos, massagens e até meditação, entre outras técnicas.

A questão também não é se o estresse é bom ou mau (Tabela 1),  pois 

muitos  indivíduos  lidam bem com ele;  a  questão  básica  é  que um desequilíbrio 

crônico  nos  hormônios  do  estresse  (como  alto  cortisol  e  baixo  DHEA3)  leva  o 

indivíduo a envelhecer mais rápido que o normal e abre as portas para desordens 

que passam por problemas cardíacos, diabetes e depressão. (Noro, 2004)

A  resposta  individual  é  um fator  crítico  determinante  para  o  impacto  do 

estresse sobre a saúde. Alguns indivíduos se adaptam ao estresse muito melhor que 

outros  e  muitos  estudos  têm  demonstrado4 que  certas  técnicas  mente-corpo 

minimizam drasticamente  o  dano  do  estresse  ao  organismo.  De  forma análoga, 

técnicas  antienvelhecimento e preventivas  podem levar  a  um melhor  balanço  e 

minimizar os efeitos  dos hormônios liberados pelo estresse.

Andrews  (2003)  demonstra  que  nem tudo  o  que  é  estressante  para  um 

indivíduo  é  também estressante  para  outro.  Numa mesma situação  estressante, 

alguns indivíduos entram em colapso, enquanto outros não ficam doentes, podendo 

ficar mais fortalecidos e dinâmicos.  Para Andrews, o fator chave do estresse é a 

HOSTILIDADE. Pessoas hostis e negativas deflagram a resposta de “lutar ou fugir” 

do sistema nervoso simpático, fazendo-os ordenar a secreção de elevados níveis de 

3O DHEA (Dehydroepiandrosterona) é o hormônio mais abundante no corpo humano. A produção chega ao seu 
pico por volta dos vinte e poucos anos. Daí em diante cai o nível de DHEA. Pesquisas indicam que baixos níveis 
de DHEA seriam responsáveis por muitas doenças degenerativas e pelo envelhecimento acelerado. Considerou-
se o envolvimento do hormônio em diversos  problemas de saúde,  entre  eles  o  Mal  de Alzheimer,  doenças 
auto-imunes  e  outras  doenças  imunológicas,  o  câncer,  a  síndrome  da  fadiga  crônica,  o  diabetes,  doenças 
cardíacas, colesterol alto, problemas de memória, obesidade, osteoporose e distúrbios provocados pelo estresse.
4 http://www.pm.go.gov.br/2008/download/BOLETIM_INFORMATIVO_010_2007.doc
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cortisol. Na verdade, frisa Andrews, “não é a sobrecarga de trabalho ou estresse que 

nos torna doentes, é a nossa resposta a esta sobrecarga e a situação estressante”.

Citando Nietzsche (1886), “Aquilo que não me mata, me fortalece”, pode-se 

afirmar que há diferentes formas dos diferentes indivíduos reagirem aos estímulos 

estressantes. Sabe-se, porém, que o excesso de cortisol, mesmo para as pessoas 

com  alta  capacidade  de  adaptação  ao  estresse,  causa  muitos  danos  à  saúde, 

valendo  essa  regra  tanto  para  atletas  quanto  para  as  demais  pessoas,  como 

pesquisadores,  executivos  e  estudiosos  submetidos  a  um  nível  de  estresse 

contínuo.

Partindo  da  premissa  de  que  muitos  estudiosos  e  pesquisadores 

apresentarão  maior  estresse  mental,  então,  muito  desse  estresse  não  vem  de 

ameaças às suas vidas, mas sim aos seus EGOS, à sua AUTO-IMPORTÂNCIA. 

Assim, o estresse do homem civilizado é muito mais emocional e social do que físico 

(ANDREWS, 2003).

Frente  ao  estresse  físico,  emocional  ou  social,  há  produção  intensa  de 

cortisol,  hormônio  que  pode  salvar  uma  vida  num  momento  de  estresse,  mas 

também  pode  matar,  pelo  fato  de  ser  um  dos  venenos  mais  poderosos  do 

organismo.

O  estresse  surge  mediante  um  processo  em  etapas,  nas  quais  a 

sintomatologia  e  a  forma  de  manejo  são  diferenciadas  de  acordo  com  a  fase 

observada (LIPP, 2003). A vivência do eustresse pode passar para o distresse, caso 

o indivíduo não respeite seus limites.

Durante tal  passagem, segundo o modelo de Lipp (2000),  são quatro  as 

fases do estresse: alarme, resistência, quase-exaustão e exaustão. A distinção das 
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mesmas se dá pela duração da ação do agente estressor e pelo aparecimento de 

sintomas orgânicos e/ou psicológicos.

A fase de alarme ou alerta é considerada a resposta inicial do organismo 

frente  ao  agente  estressor,  quando  é  desencadeada  uma  série  de  reações 

fisiológicas  para  a  sobrevivência.  É  o  momento  inicial  em que  o  organismo  dá 

indícios de que alguma coisa não vai bem, dentre eles o aumento da pressão arterial 

e da tensão muscular. Há também, como faceta positiva do estresse na fase de 

alarme,  uma  elevação  no  nível  de  atenção  e  na  velocidade  de  articulação  dos 

pensamentos, além do aumento na motivação e da disponibilidade para envolver-se 

em novos projetos.

Na  fase  de  resistência,  o  indivíduo  apresenta  pequenas  somatizações, 

distúrbios gastrointestinais leves, perda crescente de interesse pelas coisas, cefaléia 

mais intensa e freqüente, entre outros.  Somatizar significa adoecer fisicamente, é 

quando  o  corpo  exprime  os  conflitos  da  psiquê5.  Esse  mecanismo  de  defesa 

inconsciente é usado quando há persistência do agente estressor, predominando a 

reação passiva na busca pela adaptação.

A  quase-exaustão  é  caracterizada  pelo  início  do  enfraquecimento  do 

organismo diante do estresse, facultando o surgimento de doenças, mas ainda não 

tão  graves  quanto  na  fase  de  exaustão.  Entre  os  sintomas  dessa  fase  estão  a 

hipertensão arterial, o isolamento social e os problemas de memória e de atenção 

(LIPP, 2003).

A  exaustão  é  evidenciada  pela  impossibilidade  de  resistência  ao  agente 

estressor e surgimento de patologias orgânicas e psíquicas. A morte pode ocorrer, 

frente  à  conjunção  entre  a  permanência  do  agente  agressor  e  um  fracasso 

5 Psique: [Do gr. psyché.] Substantivo feminino. A alma, o espírito, a mente. Dicionário Aurélio Eletrônico



26

adaptativo  do  agredido.  São  exemplos  de  patologias  observadas  nesta  fase  as 

doenças cardíacas, auto-imunes, depressão, dentre outras (LIPP, 2003).

Há,  ainda,  algumas situações que predispõem ao estresse negativo,  tais 

como: momentos de tensão, em que o indivíduo se sente pressionado por algum 

motivo ou por alguém; sentimentos de raiva, tristeza; um mau planejamento ou o 

não  planejamento  de  seu  tempo  ou  das  suas  atividades;  competição  acirrada, 

principalmente  no  ambiente  profissional;  momentos  de  avaliação;  problemas  na 

comunicação e conflitos nas relações interpessoais; ordens conflitantes entre si ou 

em relação às convicções individuais (COUTO, 1995);  excesso de trabalho, com 

carga horária exagerada; escassez de dinheiro; sobrecarga de responsabilidades; 

não  expressão  de  sentimentos  e  emoções;  preocupações  extremas;  doença; 

mudança em geral; privação ou má alimentação; insônia; ociosidade; perfeccionismo 

exacerbado.

Restringindo o tema aos pesquisadores, fica evidente o potencial de risco de 

desenvolver  os  sintomas  típicos  do  tecnoestresse.  Esses  profissionais  vivem 

analisando processos que envolvem raciocínio lógico, passando a maior parte do 

tempo em concentração e reflexão,  organizando e liderando projetos, reuniões e 

grupos de estudo, sempre tendo que tomar decisões importantes. Essa obrigatória 

dedicação minuciosa às tarefas pode alterar seu equilíbrio momentâneo e, se tais 

profissionais  não  exercitarem  sua  homeostase6,  o  contínuo  e  elevado 

desprendimento de energia mental fatalmente os levará ao estresse negativo.

Quanto aos sinais psicológicos (LIPP, 2003), a pessoa estressada trabalha 

mais obsessivamente do que o habitual, tem dificuldades para tomar decisões e, ao 

tomá-las, escolhe a mais segura e não necessariamente a melhor. Sofre, ainda, de 

6 Homeostase:  Propriedade  auto-reguladora  de  um sistema  ou  organismo  que  permite  manter  o  estado  de 
equilíbrio de suas variáveis essenciais ou de seu meio ambiente. Dicionário Aurélio Eletrônico
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excesso  de  devaneios  ou  fantasias,  sente  súbito  aumento  da  necessidade  de 

consumo de bebidas e fumo,  fala  de modo vago e  desconexo,  preocupa-se em 

excesso, sobretudo com fatos relativamente banais, ou se comporta com extrema 

displicência  e  desligamento  diante  de  problemas  reais,  além  de  estar  sempre 

repetindo o mesmo assunto,  especialmente se o tema não for muito  importante. 

Pode ter ataques de raiva, hostilidade ou explosões inadequadas, pode sofrer com 

uma desconfiança exagerada ou irracional dos colegas e de si mesmo, tem períodos 

prolongados  de  melancolia  ou  mutismo,  hipocondria,  esquece  ou  confunde 

compromissos, datas e lugares e tem grande propensão para cometer enganos.

Segundo Lipp (2003), é necessário haver algum nível de estresse, porém, 

quando ultrapassa a capacidade adaptativa do indivíduo, pode se tornar prejudicial 

ao funcionamento do organismo. Assim, para alcançar um bom desempenho em 

suas atividades, o indivíduo precisa estar voltado para responder às necessidades 

internas e externas de seu cotidiano, com um nível de estresse que seja compatível 

com suas possibilidades (SAVOIA, 1999). Há necessidade de ser mantido o nível de 

estresse mínimo para se obter uma produtividade satisfatória, pois a não reação a 

um  evento  muito  provavelmente  poderá  trazer  inadaptação  ou  falta  crônica  de 

reatividade (SARDÁ, LEGAL, JABLONSKY Jr., 2004).

Para  se  compreender  o  estresse,  é  necessário  compreender  os  eventos 

estressores que detonam as reações adaptativas. Margis e colaboradores (2003), 

destacaram que os estressores podem ser delineados em três categorias: os macro-

estressores, micro-estressores e os estados de tensão crônica.

Macro-estressores são eventos específicos e coletivos (comuns a todo ser 

humano)  que  ocorrem  ao  longo  do  curso  da  vida,  podendo  originar  efeitos 

fisiológicos  e  psicológicos  sob  a  forma  de  sintomas  e  desadaptação  (ex.  lutos, 
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casamentos,  divórcios,  etc.).  Os  micro-estressores  referem-se  às  situações 

particulares  e  cotidianas  que  geram  estresse  a  partir  do  acúmulo  de  diversos 

eventos  de  menor  porte  (ex.  engarrafamento,  discussões  conjugais,  etc.).  Os 

estados de tensão crônica são as experiências agressoras vividas durante anos e 

que podem causar patologias graves ao longo da vida, como, por exemplo, violência 

infantil (MARGIS e colaboradores, 2003)

Os macro-estressores são os eventos estudados com maior freqüência, pois 

se  constituem  num  acontecimento  passível  de  delimitação,  em  que  pode  ser 

analisado o funcionamento das pessoas em relação ao estresse vivenciado. Quanto 

aos  micro-estressores,  torna-se  difícil  mensurar  os  seus  efeitos  de  uma  forma 

objetiva, já que dependem do prisma único revelado pela pessoa. Contudo, seus 

efeitos  podem  ser  observados  pelo  constante  incremento  de  novos  agentes 

estressores que, em algum momento, podem saturar a capacidade reativa do sujeito 

(SAVÓIA, SANTANA, MEJIAS, 1996)7.

Considerando-se a convivência com a experimentação e criação de novas 

tecnologias como uma situação particular que irá gerar a necessidade de diversos 

tipos de adaptação, concebe-se, neste estudo, o nível cultural como um conjunto de 

possíveis  eventos  micro-estressores  no  cotidiano  do  pesquisador.  Assim,  são 

configuradas demandas micro-estressoras que tendem a se acumular ao longo da 

vida do pesquisador, sempre envolvido com múltiplas atividades, dentro e fora da 

instituição e da vida acadêmica.

Santos e Alves Jr. (2007) analisaram as características regionais relevantes 

à pesquisa e concluíram que estas assumem características distintas a partir de sua 

alocação regional. O nível de rigor na produção científica e nas pesquisas varia de 

7 Neste  trabalho  serão  chamados  de  agentes  estressores  os  microestressores  e  de  eventos  estressores  os 
macroestressores.
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acordo  com  as  possibilidades  locais.  Pode-se  supor  que  os  pesquisadores 

estudados neste trabalho se enquadrem em um nível bastante alto de exigência por 

estarem  alocados  em  Curitiba,  capital  do  Paraná,  que  além  de  apresentar  um 

diferencial de economia e cultura, é uma cidade universitária e centro de referência 

acadêmico da região.

Há ainda o incremento do estresse por conta da competitividade entre os 

laboratórios envolvidos, das metas a serem alcançadas, dos orçamentos a serem 

realizados, vendas de produtos, contratos e prestação de serviços almejados. Em 

alguns casos, nada mais do que conseguir se manter no trabalho.

Voltarelli  (2002) ressaltou que a produtividade acadêmica vem sendo um 

agente  estressor  para  os  pesquisadores  nacionais.  O  autor  apontou  para  a 

necessidade de dedicação exclusiva, sem um apoio financeiro significativo, a ênfase 

na  publicação  internacional  e  a  concorrência  desleal  pela  falta  de  estabilidade 

profissional do pesquisador como um conjunto de situações que pode levar a um 

estado  de  esgotamento  mental,  prejudicial  à  saúde  do  indivíduo.  O estresse  se 

insere  neste  panorama  como  um  aspecto  relevante  na  carreira  acadêmica, 

tornando-se  um fator  que  suscita  atenção,  embora  não  existam  muitos  estudos 

sobre a percepção dos pós-graduandos - os novos pesquisadores - em relação à 

pós-graduação (PARDO e colaboradores, 2004).

Conhecidas as características que envolvem o estresse e a experiência com 

uma situação estressora, as formas pelas quais os indivíduos reagem ao estresse 

são um outro ponto importante a ser revisado, uma vez que o evento estressor por si 

só não tem a capacidade de determinar o nível de estresse do indivíduo; tal nível de 

estresse  depende  da  avaliação  e  interpretação  subjetiva  que  é  dada  ao  agente 

estressor (LAZARUS, 1966).
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A forma de  reação  é  chamada de  enfrentamento.  Enfrentamento  é  uma 

resposta  correspondente  ao  estresse,  sob  forma  de  esforços  cognitivos  e 

comportamentais,  orientada  para  lidar  com  exigências  externas  ou  internas  que 

estejam excedendo ou sobrecarregando os recursos do indivíduo. Entendidas como 

processo,  as  estratégias  de  enfrentamento  podem  ser  aprendidas,  usadas  e 

descartadas, de acordo com a possibilidade de identificação e reforço num dado 

momento (LAZARUS, 1966; FOLKMAN, 1986).

O objetivo  das estratégias de enfrentamento  é  a redução,  eliminação ou 

manejo do estresse mediante a avaliação que o indivíduo faz de um dado evento em 

sua  vida  (ANTONIAZZI,  DELL'AGLIO,  BANDEIRA,  1998;  SEIDL,  TRÓCCOLI, 

ZANNON, 2001). Se o enfrentamento for bem dimensionado, o estresse poderá ser 

reduzido e adequado ao momento. Caso isso não ocorra, o nível de estresse pode 

ser intensificado, em vista da interpretação da situação (FOLKMAN e LAZARUS, 

1986). Sob essa perspectiva, as respostas de enfrentamento poderão se tornar um 

foco de estudos para o esclarecimento dos comportamentos que são emitidos diante 

dos estressores e dos seus efeitos no nível de estresse.

Tomando como problema a diversidade das respostas ao estresse, Folkman 

e Lazarus (1986) sugerem que o processo de enfrentamento pode ser compreendido 

a partir de aspectos mais globais, procurando assim estabelecer modelos teóricos 

que possam indicar a forma pela qual  o indivíduo está respondendo à demanda 

estressora. O enfrentamento, segundo esses autores, possui dois focos básicos: no 

problema e na emoção. O primeiro foco busca modificar a relação da pessoa com o 

meio externo, enfatizando a demanda causadora do estresse. Já o segundo, focaliza 

a  resposta  emocional  ao  estressor,  visando  adequá-la.  Quando  o  estressor  se 

mostra como passível de mudança ou superação, geralmente o foco no problema é 
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mais utilizado. Entretanto, quando a situação já foi avaliada e, mesmo assim, são 

consideradas poucas possibilidades de mudança, o foco na emoção é mais provável 

de ser mobilizado (ANTONIAZZI, DELL'AGLIO, BANDEIRA, 1998; SAVOIA, 1999).

Outros autores sugeriram diversas modalidades de resposta como artifícios 

para lidar  com um evento estressor,  destacando-se o suporte social  e  a  religião 

(SEIDL, TRÓCCOLI, ZANNON, 2001). Esses diversos tipos de enfrentamento não 

são  mutuamente  exclusivos,  mesclando-se  durante  o  contato  com  a  situação 

estressora.  Geralmente  é  observada,  contudo,  ocorrência  do  uso  específico  de 

ferramentas, ações e comportamentos que caracterizam a prevalência de uma ou 

outra  forma de responder ao estresse, o que sugere uma forma de leitura e de 

compreensão do manejo e reação do indivíduo ao estressor (SAVOIA, 1999).

Nesse sentido, o foco está voltado para a leitura e a percepção que é tida da 

situação.  Lazarus  (1966),  afirma  que  o  impacto  que  um  evento  tem  diante  da 

capacidade de reação do indivíduo será determinado pela interpretação que é feita 

da situação. Para Malagris (2003) são os fatores de personalidade que influenciam 

as escolhas  por  uma ou  outra  estratégia  de  enfrentamento  e  no  surgimento  do 

estresse a partir da eficácia da escolha, da amplitude do repertório e da elaboração 

de novas respostas para lidar com novas experiências.

Outra variável que se deve considerar, além da forma de enfrentamento, é o 

nível de resiliência apresentado. O conceito de resiliência vem da física e é usado 

para exprimir a capacidade elástica que alguns corpos apresentam frente a uma 

força  externa.  A  força  armazenada  no  corpo  provoca  uma  deformação  que 

desaparece assim que a força tensional cessa. Por analogia, resiliência psicológica 

é a capacidade que uma pessoa tem de não desenvolver uma patologia quando 

exposta  a  um evento  hostil.  Está  relacionada com a disposição que o  indivíduo 
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apresenta para superar dificuldades impostas por situações adversas (WINOGRAD, 

COIMBRA, LANDEIRA-FERNANDEZ, 1997). 

Resiliência  é  freqüentemente  referida  por  processos  que  explicam  a 

“superação” de crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações (Yunes 

& Szymanski, 2001, Yunes, 2001, Tavares, 2001).

Partindo-se  do  princípio  de  que  uma  mesma  situação  enfrentada  por 

diferentes  indivíduos  pode  gerar  infinitas  formas  de  enfrentamento,  além  de 

diferentes respostas em níveis diferentes de estresse ou  não estresse,  pode-se 

concluir que não é a atividade específica a geradora de estresse, mas o grau de 

envolvimento, auto-cobrança, auto-crítica e expectativa de auto eficácia, ou ainda, o 

grau  de  importância  atribuído  pelo  indivíduo  ao  estressor  e  a  capacidade  de 

resiliência demonstrada pela resposta dada pelo indivíduo.

Para Rosenbaum e Covino (2005), resiliência pode ser compreendido como 

a capacidade de lidar com situações estressantes e desafiadoras com êxito. Quanto 

maior for a resiliência ao estresse, maior será a capacidade de lidar com mudanças, 

pressões e eventos estressantes de forma eficaz. Ser resiliente frente ao estresse é 

apresentar  mudanças  comportamentais  positivas  e  saudáveis  pela  adoção  de 

estratégias eficazes para lidar com as situações enfrentadas. Um indivíduo resiliente 

é um indivíduo que realiza escolhas de enfrentamentos eficazes e, portanto, sem 

necessidade  de  gerar  os  sintomas  conseqüentes  da  ineficácia,  desadaptação, 

desequilíbrio ou inflexibilidade eventualmente apresentados.

Martineau (1999 apud Yunes, 2001) sumariza que os principais traços vistos 

como características fixas da resiliência são: sociabilidade, criatividade na resolução 

de problemas e um senso de autonomia e de proposta. Essas medidas  observáveis 

e, de certa forma, mensuráveis acabam por definir o que se chama de resiliência.  
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Traçando um paralelo entre a pesquisa e perspectiva de Calais, Andrade e 

Lipp (2003), para buscar o entendimento de como os estudantes percebem e lidam 

com as demandas estressoras da sua pós-graduação, torna-se relevante descobrir 

como  se  apresenta  o  processo  de  estresse  e  como  ele  é  contextualizado  na 

pesquisa. Assim, poderá se conhecer não só o custo do desenvolvimento científico 

para  a  saúde  dos  novos  pesquisadores,  como  também  refletir  sobre  as 

possibilidades de promoção de qualidade de vida para os pesquisadores que estão 

envolvidos na escalada da evolução científica brasileira.

Os  ambientes  de  trabalho  e  os  fatores  organizacionais  nos  quais  está 

inserido  oferecem significativo  impacto  no  comportamento,  qualidade e  aspectos 

gerais  da  vida  de  um indivíduo.  A  sobrecarga  das  exigências  laborais  tidas  ou 

sentidas para o limite individual é o que define, para Folkman e Lazarus (1986), o 

stress no ambiente de trabalho.

Embora o objetivo principal desta pesquisa seja mensurar a incidência de 

tecnoestresse  nos  indivíduos  que  atuam  como  pesquisadores,  não  se  pretende 

avaliar  ou descrever  a  incidência  do estresse no ambiente de trabalho ou como 

conseqüência  das  atividades  concernentes  à  função  “pesquisador”.  Objetiva-se 

avaliar,  descrever  e  comparar  o  impacto  que a tecnologia  imprime na saúde do 

indivíduo  cuja  profissão  é  produzi-la,  em  contraponto  ao  indivíduo  cuja  atuação 

profissional oferece diferente demanda.

Parte-se  do  princípio  de  que  no  ambiente  do  pesquisador  impera  a 

tecnologia.  Da  existência  e  da  imposição  do  uso  da  tecnologia  difundem-se 

mudanças incrementais e radicais no comportamento humano, individual e grupal. 

Para o conjunto de conseqüências negativas derivadas da necessidade do uso da 

tecnologia,  forma-se um contexto  ao qual  se descreve como “o estresse gerado 
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pelos  impactos  da  tecnologia  e  sua  repercussão  na  saúde  física  e  mental  do 

indivíduo”. A ele chama-se tecnostresse ou stress high tech. O termo é definido por 

Lipp (2001) como a complexa reação quando o ser humano tenta e não consegue 

absorver toda estrutura operacional de uma máquina em uma tentativa de entendê-

la e com ela se comunicar.

2.2 THECNO STRESS OU STRESS HIGH TECH8

Tecnostress é um termo cunhado pelo psicólogo Craig Brod em 1984,  e 

definido como "Uma inconveniência moderna causada pela inabilidade de conviver 

com as novas tecnologias do computador”.

Outros  psicólogos,  como  Michelle  Weill  e  Larry  Rosen  (autores  do  livro 

"TechnoStress:  Coping  With  Technology @ Work,  @ Home,  and  @ Play"9)  têm 

expandido  essa  definição  para  incluir  "qualquer  impacto  ou  atitude  negativa, 

pensamentos, comportamentos ou inconvenientes físicos ou psicológicos causados 

direta ou indiretamente pela tecnologia”.

Com base na definição acima, o termo Tecnoestresse será usado de forma 

expandida  e  será  abrangente  às  ramificações  classificadas  como  Tecnofobia, 

Tecnodependência e Síndrome da Fadiga de Informação.

Weill e Rosen mensuraram as reações em relação à tecnologia no período 

de  1995  a  1998,  e  identificaram  três  categorias:  os  tecnodependentes  ou 

8 Termos originais
9 Tecnostresse: Enfrentando com Tecnologia e Trabalho e Lar e Lazer. (Tradução nossa)
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tecnofílicos10 [“early adopters”], os hesitantes  [hesitants] e os resistentes  [resisters] 

assim descritos e divididos:

Tecnodependentes (10-15 % da população): Este grupo de pessoas abraça 

as  tecnologias  porque  as  percebem  como  positivas  e  úteis.  Sabem  que,  como 

máquinas, podem vir a apresentar problemas e, mesmo quando e se isso acontece, 

não têm medo.  Olham para a tecnologia como um desafio a ser superado. Eles 

sabem que existem respostas para os problemas e sabem como fazer ou aonde 

encontrá-las.  Estas  pessoas,  no  entanto,  podem  se  tornar  excessivamente 

dependentes da tecnologia e se sentir  perdidas sem ela. Neste caso, é dito que 

sofrem de "TECNOSIS ou TECNODEPENDÊNCIA".

Hesitantes  (50-60  % da população):  Este  grupo é  o  maior;  para  eles,  a 

tecnologia é, em geral, aceitável, mas são relutantes em usá-la, até que a tenham 

provado. Eles costumam perguntar: "Que serventia isto terá para mim?". Também 

querem saber sobre todos os possíveis e eventuais problemas e querem a garantia 

de que o instrumento funcione antes de utilizá-lo, porque não gostam de enfrentar 

problemas e resolvê-los sozinho.

Tecnofóbicos (30-40 % da população): Este grupo de pessoas não quer ter 

nada a ver com a tecnologia. Não importa o que outros pensam. Eles acreditam que 

quebrarão apenas por tocar. Além disso, opõem resistência  quando confrontados 

com um novo tipo de tecnologia.

Durante  os  três  anos  que  durou  a  pesquisa  realizada  entre  executivos, 

gerentes  e  membros do  clero,  a  percentagem dos tecnofílicos  caiu,  enquanto  a 

percentagem  dos  hesitantes  e  tecnofóbicos  cresceu.  Nessa  mesma  linha, 

Korukonda (2003) concluiu, baseado numa revisão de literatura, que “com pesquisas 

10 Tecnosys, tecnofilia e tecnodependência serão usados como sinônimos.
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revelando tecnofobia em até 50% de muitas populações, sentimentos de ansiedade 

relacionados a computadores não podem ser desprezados”.

Dada a importância dos computadores hoje – tanto como uma ferramenta de 

produtividade  como  veículo  de  informação  –  esses  trabalhos  ressaltam  a 

importância de entender e lidar com tecnofobia.

A pesquisa atual pretende correlacionar o uso da tecnologia à incidência de 

Tecnodependência  e  da  Síndrome  da  Fadiga  de  Informação.  Não  se  pretende 

demonstrar  a  ocorrência  de  tecnofobia,  porém  o  termo  será  explicitado  na 

seqüência.
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2.3 THECNOPHOBIA11 OU TECNOFOBIA12

O  termo  tecnofobia  descreve  todo  e  qualquer  sentimento  de  medo, 

ansiedade ou sofrimento frente a uma ou várias formas de tecnologia.  Esse mal 

estar físico e mental está na base do tecnoestresse.

Segundo o artigo de Appa Rao Korukonda (2003)13, a tecnofobia tem sido 

um  problema  persistente  em  economias  industriais  e,  para  provar,  mensurou  a 

incidência entre estudantes universitários.

As razões para o recente e crescente interesse em tecnofobia podem ser 

diretamente  ligadas  à  rápida  proliferação  de  computadores  em  educação  e  em 

organizações.

Durante a década passada, houve uma pesada infusão de tecnologia de 

computação no dia-a-dia.  Salas de aula multimídia com tecnologias integradas a 

computadores se tornaram uma norma nos meios acadêmicos. Estudantes estão, 

cada  vez  mais,  sendo  obrigados  a  realizar  seus  trabalhos  com  o  uso  de 

computadores e, cada vez mais, a tecnologia e o conhecimento são difundidos por 

este meio.

Se estudantes se sentem estressados pelo convívio com a tecnologia, como 

se  sentiriam os  pesquisadores  geradores  de  novas  tecnologias  e  em constante 

exposição às novas descobertas?

Ainda muito da pesquisa em computadores, em relação ao ensino superior, 

tem um foco tecnológico distinto – a comparação entre instrução tradicional  com 

tecnologia instrucional auxiliada por computador.

11 Termo original
12 Termo aportuguesado
13 Personality,  individual  characteristics,  and  predisposition  to  technophobia:  some  answers, 
questions,  and  points  to  ponder  about”  (2003).  Personalidade,  características  individuais  e 
predisposição à tecnofobia: algumas perguntas, questões e pontos a ponderar” Tradução nossa.
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Quanto  aos  sintomas,  assim  como  o  eustresse  e  o  distresse,  tanto  os 

tecnofílicos como os tecnofóbicos, apresentam igual sintomatologia.

Os sintomas apresentados por quem está com estresse podem ser dor nos 

ombros e pescoço, sensação de cansaço, dor de cabeça freqüente, dor na parte 

inferior  das  costas,  nas  pernas,  nas  articulações  e  no  estômago,  impaciência, 

irritação, diminuição da libido, insônia, sensação de falta de ar e crises asmáticas. 

Diarréias, colite, colesterol descontrolado e taxas elevadas de açúcar e triglicerídeos 

podem ocorrem como sintomatologia secundária por causa da má alimentação que, 

geralmente, é excessiva e ingerida rapidamente.

O estresse aliado ao sedentarismo e à ingestão de gorduras, sal, cigarro e 

bebidas, é a principal causa de problemas cardíacos e câncer.

O que, finalmente, diferencia o tecnofílico do tecnofóbico é que este último 

apresenta comportamento de evitação e apresentará os sintomas na presença do 

artefato,  enquanto aquele,  o tecnofílico,  apresentará os sintomas na ausência do 

artefato. É comum que tecnofílicos fiquem extremamente ansiosos quando distantes 

de seus aparelhos celulares ou computadores.

Alguns estudos conduzidos na universidade da Califórnia por Sears, Rosen 

e Weil (1985/89), a fim de eliminar os efeitos da tecnofobia que afasta as pessoas de 

computadores,  têm  identificado  dois  tipos  de  tecnofobia,  demandando  para  seu 

cuidado a junção de diversos tratamentos.

Segundo esses autores, existem duas categorias de tecnofobia. A primeira e 

mais comum é a da tecnofobia cognitiva, na qual as pessoas acreditam que não 

serão capazes de usar um computador e mostram sentimentos negativos, pensando 

frases como "se eu apertar o botão errado, a máquina irá quebrar" ou "vou tomar um 

choque" ou "sou estúpido! Todos sabem usar o computador, menos eu." Esse tipo 



39

de tecnofobia é interior e, portanto, muito mais difícil de diagnosticar, pois o indivíduo 

tem relutância em admitir.

Essas são as pessoas que sofrem de tecnofobia apenas em nível mental. 

Um tipo de tratamento consiste em parar com pensamentos negativos, criando um 

"vácuo" onde são substituídos por pensamentos positivos. Essa técnica, que pode 

ser  usada  para  fugir  deste  círculo  vicioso,  é  a  parada  de  pensamento,  assim 

explicada por Benevides-Pereira (2002 p. 236):

 “Nesse caso é importante selecionar os pensamentos, escolhendo 
aqueles que se deseja manter sob controle. Quando o pensamento 
surge na mente, pode-se dizer em voz alta a palavra “Alto” (ou outra 
que a substitua), utilizando um estímulo externo para distrair (como, 
por exemplo, um golpe, estalar os dedos...) ou utilizar a visualização. 
Também é conveniente  utilizar  o relaxamento  para  descontrair  os 
músculos  e  poder  concentrar-se  em uma situação  agradável.  Por 
último, para evitar novamente o fluxo dos pensamentos negativos, 
haverá que eliciar pensamentos antagônicos aos determinados pela 
geração da tensão.

 O  resultado  final  desta  terapia  é  dar  ao  tecnofóbico  a  sensação  de 

competência. 

A  outra  categoria  é  a  de  tecnofóbicos  ansiosos.  Essas pessoas,  quando 

confrontadas com uma nova tecnologia ou simplesmente ao se imaginarem em tal 

confronto,  acusam  sintomas  maiores  do  que  aqueles  causados  por  ansiedade 

normal, tais como palpitações, mãos suadas, podendo ser afetados por cefaléia ou 

náuseas. Esses indivíduos são tratados com técnicas de relaxamento, durante as 

quais são simuladas situações em que computadores são fonte de ansiedade.

Outro pequeno grupo acusa ambos os problemas.

O tratamento utilizado neste caso é a terapia de grupo.  Esse tratamento 

tenta desenvolver  o conhecimento do computador e  remover  quaisquer  decisões 

erradas sobre o mesmo. Entre outras coisas, durante essas reuniões terapêuticas, é 

aberto um computador para que se conheçam as partes e mostra-se o interior de 
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alguns periféricos e dispositivos de memória. O objetivo é a compreensão de que as 

pessoas não podem quebrar o computador pressionando um botão errado e que o 

computador não é mais inteligente do que elas.

Entre as causas da tecnofobia, observa-se:

1) A ignorância,  pela qual as pessoas se sentem intimidadas pelo jargão 

técnico que remete a palavras como RAM ou Bytes. É necessário fazê-

las  entender  que  é  preciso  aprender  a  linguagem técnica  para  poder 

utilizar o computador de forma simples e sem grandes problemas.

2) O sentimento de perda que é sentido quando se é confrontado com a 

tecnologia, pois, muitas vezes, as pessoas sabem o que vai acontecer 

quando apertam um botão, mas não o farão, no entanto, com receio de 

que algo  seja  cancelado.  Muitas  formas de  tecnologia,  especialmente 

computadores, devem ser testadas diretamente e o melhor caminho é 

começar lentamente com pequenas aplicações e, na seqüência, passar 

para aplicações cada vez mais complexas. Para agravar a situação, há a 

contribuição da lentidão dos programas e os erros de programação.

3) A falta de tempo para os adultos, impedindo o contato e a familiaridade 

com o computador. As horas são gastas para o trabalho ou tarefas em 

casa. As crianças, ao contrário, passam mais horas na frente de seus 

computadores.

Diferentemente dos adultos, os jovens não lêem as mensagens de dados do 

computador, clicam14 e vão em frente usando o método erra-e-aprende. Adultos, ao 

invés disso, são muito mais cautelosos, assustados pela possibilidade de danificar a 

14 “Clicar” Verbo transitivo direto e intransitivo. Inform. Apertar e soltar o botão do  mouse, sem mover este, 
produzindo um clique (1) característico que, geralmente,  indica a seleção de um objeto ou a ativação de um 
programa ou recurso de programa.
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máquina  ou  de  fazer  o  programa  desaparecer  misteriosamente.  Além  disso,  a 

manipulação  do  mouse  é  traumática  para  aqueles  que  nunca  o  tenham tocado 

(WEILL e ROSEN, 1997).

Outro fator não relatado nas pesquisas consultadas, mas abundantemente 

citado  pelos  tecnofóbicos  e  resistentes  entrevistados  informalmente  para  esta 

pesquisa15,  é  a  presença  de  menores  de  18  anos  como  ajudantes,  quando  há 

obrigatoriedade no contato  com computadores.   Quando  interrogados acerca  da 

capacidade maior presente em jovens, a resposta em 100% foi a de que eles têm 

maior intimidade com a tecnologia, pois já nasceram convivendo com ela, enquanto 

que,  para  os  mais  velhos,  a  nova  tecnologia  significou  mudanças  e  inovações 

introduzidas após sua “tecno-alfabetização16” (RIBAS JR. e HOESCHL, 2003).

Embora tenha uma importante incidência na população em geral, constatada 

pela pesquisa realizada pelos já citados autores Sears, Rosen e Weill (1985/89), a 

tecnofobia  como manifestação do tecnoestresse, de acordo com o esperado, não se 

faz presente na população foco desta pesquisa. De acordo com a premissa inicial da 

presente  pesquisa,  foi  constatada,  de  forma  bastante  incisiva,  a  presença  de 

tecnoestresse sob as  formas  de SFI  e  tecnodependência  que serão descritas  a 

seguir.

2.4 SÍNDROME DA FADIGA DA INFORMAÇÃO

15 Ver anexo 4
16 Termo utilizado: “analfabetos  digitais”,  chamados também de infoexcluídos,  aquela  categoria  de pessoas 
despreparadas para viver a interação com as máquinas.
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O termo Síndrome da  Fadiga  da  Informação  foi  cunhado  pelo  psicólogo 

britânico David Lewis. Ela é causada pelo excesso de informação ao qual o indivíduo 

está submetido e pode ser caracterizada por tensão, irritabilidade e um sentimento 

de abandono (Informática Exame, 1997).

Segundo Mazargão (1996), esse processo foi acelerado pela internet, onde 

a concentração de novos dados, somados aos já bombardeados no dia-a-dia pela 

mídia  em  geral,  ultrapassou  em  muito  a  capacidade  humana  de  assimilar  os 

conhecimentos  e  os  acontecimentos  do  mundo.  "Pois  os  instrumentos  de 

comunicação se multiplicam, mas o potencial de captação do homem – do ponto de 

vista físico, mental e psicológico, continua restrito".

O tecnostresse sob a forma da Síndrome da Fadiga da Informação17 está em 

plena  evidência  e,  além  dos  sintomas  relatados,  acaba  por  causar  uma 

conseqüência  oposta:  a  desinformação.  A  renovação  de  notícias  a  cada  minuto 

acaba por banalizar o que antes era amplamente discutido e,  em conseqüência, 

gravado na memória e assentado nos valores morais dos cidadãos.

Para  Couto  (1995),  é  estressor  e  causa  desgaste  todo  o  estímulo  que 

demanda reação, adaptação ou movimento por parte do indivíduo. Este movimento, 

justamente,  ocorre  na  busca  pela  homeostase,  tão  necessária  à  saúde  física  e 

mental.

Para  mensurar  o  desgaste  envolvido  e  entender  o  processo  mental  que 

ocorre a partir do recebimento de uma informação recebida, Piaget (1975) postula 

que  existe  um processo  de  busca  pelo  equilíbrio,  processo  esse  que  demanda 

energia.

17 Síndrome da Fadiga da Informação será estudada como uma das manifestações do tecnostresse.
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A teoria da equilibração de Piaget, de uma maneira geral, trata de um ponto 

de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação de informações e é considerada 

como um mecanismo auto-regulador, necessário para assegurar ao indivíduo uma 

interação eficiente com o meio-ambiente (WADSWORTH, 1996).

Nessa teoria,  a  construção do conhecimento  acontece quando há ações 

físicas  ou  mentais  sobre  objetos  que,  provocando  o  desequilíbrio,  resultam  em 

assimilação ou acomodação e assimilação dessas ações e, assim, em construção 

de esquemas ou conhecimento. Em outras palavras, uma vez que não se consegue 

assimilar o estímulo, há que se fazer primeiro uma acomodação, para após, uma 

assimilação. Somente ai é alcançado o equilíbrio. Quando o equilíbrio se rompe, o 

indivíduo age sobre o que o afetou buscando se reequilibrar.  E, segundo Piaget 

(1975), isso é feito por adaptação e por organização. 

A idéia é a mesma da organização de um arquivo de dados. Os esquemas 

são análogos às fichas do arquivo, ou seja, são as estruturas mentais ou cognitivas 

pelas quais os indivíduos se organizam no meio. Os esquemas  são estruturas que 

se  modificam com o  desenvolvimento  mental  e  que  se   tornam  cada  vez  mais 

refinadas a partir de cada mudança ocorrida. Os processos responsáveis por essas 

mudanças nas estruturas cognitivas são assimilação e acomodação.

Assimilação  é  o  processo  pelo  qual  o  indivíduo  cognitivamente  capta  o 

ambiente  e  o  organiza  possibilitando  a  ampliação  de  seus  esquemas.  Na 

assimilação o indivíduo usa as estruturas que já possui.

Já, na acomodação, é necessário  criar um novo esquema no qual se possa 

encaixar  o  novo  estímulo  ou modificar  um já  existente de modo que o  estímulo 

possa ser incluído nele. Por isso, a acomodação não é determinada pelo objeto e 

sim pela atividade do sujeito sobre este, para tentar assimilá-lo.
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Em outras palavras, Piaget (1975) define que o equilíbrio cognitivo implica 

em afirmar:

1. A presença necessária de acomodações nas estruturas. 

2. A  conservação  de  tais  estruturas  em  caso  de  acomodações  bem 

sucedidas. 

A equilibração se faz necessária para acontecer a construção dos esquemas 

cognitivos. Se uma pessoa só assimilasse, sem acomodar estímulos, acabaria com 

alguns poucos esquemas cognitivos e incapaz de perceber diferenças nas coisas. 

Da mesma forma se uma pessoa só acomodasse estímulos,  acabaria  com uma 

grande quantidade de esquemas cognitivos, porém com uma taxa de generalização 

tão pequena que não conseguiria perceber as semelhanças nas coisas.

Segundo  Wadsworth  (1996),  um  indivíduo,  ao  experienciar  um  novo 

estímulo,  tenta  assimilar  o  estímulo  a  um  conhecimento  existente.  Se  for  bem 

sucedido, o equilíbrio, em relação àquela situação, é alcançado no momento. Se o 

indivíduo  não  consegue  assimilar  o  estímulo,  ele  tenta,  então,  fazer  uma 

acomodação, modificando um esquema ou criando um esquema novo. Quando isso 

é  feito,  ocorre  a  assimilação  do  estímulo  e,  nesse  momento,  o  equilíbrio  é 

alcançado.

Sob a luz da teoria da equilibração, pode-se ter uma idéia do que acontece 

como resultado do bombardeio maciço de tecnologias e informações, recebidas ou 

geradas pelos indivíduos, e às quais tentam se adaptar.

A  Síndrome  da  Fadiga  da  Informação  e  toda  a  sintomatologia  que  a 

acompanha já é um fenômeno corrente na sociedade, apenas não sendo percebido 

e diagnosticado como tal  pela comunidade em geral.  Exatamente como ocorrido 
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com a depressão, “doença do século passado”, que não era identificada até o final 

dos anos 80 (França 1999).

Também  chamado  de  o  grande  “estresse  cibernético”,  a  fadiga  da 

informação  acontece  pela  mão  do  homem  que  produz  a  tecnologia.  Segundo 

Andrews (2003),  são fatos demais,  canais de TV demais;  e-mails demais,  enfim, 

informação demais.

Andrews  acrescenta  o  fato  das  estatísticas  afirmarem  que  o  volume  de 

informação no mundo dobra a cada 72 dias e coloca que, para o cérebro ser capaz 

de captar e armazenar as informações que recebe, ele precisa de um tempo, que 

não  é  compatível  com  o  imediatismo  criado  pela  simultaneidade  gerada  pela 

tecnologia.  A sensação de pressa observada e  relatada por  todos é sintomática 

neste  processo.  Os  indivíduos  não  suportam  nada  que  não  se  resolva 

imediatamente.  Conseqüentemente,  fazem  cada  vez  mais  coisas,  estão  mais 

irritados do que nunca e seu tempo é cada vez mais curto.

O bombardeio contínuo de informações oferecido pela internet, entre outros, 

coloca  o  indivíduo  frente  a  tanta  informação  e  novas  tecnologias,  que  as 

possibilidades  de  acesso  ao  conhecimento  se  multiplicam  e  surge  uma  nova 

preocupação: a angústia para se manter sempre atualizado.

É  estimado  que,  nas  últimas  três  décadas,  a  humanidade  consumiu  um 

volume de dados maior do que em cinco mil anos. Uma edição de um jornal, como o 

“Estadão” de São Paulo, contém mais notícias do que uma pessoa comum poderia 

receber  durante toda a vida na Inglaterra  do século XVII.  Hoje existem mais de 

quatro bilhões de páginas na internet e é possível ter acesso a centenas de canais 

de TV, em diversos idiomas e especialidades.
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Não  saber  lidar  com  todo  este  volume  de  informações  pode  causar 

distúrbios  psicológicos  e  impactos  negativos  à  saúde  e  no  trabalho:  a  Reuters 

Business  Information  realizou,  a  respeito  da  sobrecarga  de  informações,  uma 

pesquisa em 1996, entitulada Dying for Information18.

A pesquisa foi  aplicada junto a 1300 gerentes de diferentes locais,  como 

Estados Unidos,  Reino Unido,  Hong Kong e Cingapura.  Entre  outros  resultados, 

49%  reconheceram  que  freqüentemente  não  sabiam  lidar  com  a  quantidade  e 

volume de informações que recebiam todos os dias; 38% disseram que perdiam um 

tempo  significativo,  tentando  identificar  os  dados  úteis  no  grande  volume  de 

informações  recebidas;  31%  reclamaram  que  recebiam  muita  informação  não 

solicitada.

A  pesquisa  foi  analisada  pelo  psicólogo  David  Lewis,  que  a  chamou de 

“Síndrome da Fadiga de Informação”, descrevendo os efeitos físicos, psicológicos e 

sociais da sobrecarga de informações sobre um indivíduo, que pode gerar estresse, 

tensão,  distúrbios  de  sono,  problemas  digestivos,  dificuldade  de  memorização  e 

irritabilidade.

As sugestões de tratamento implicam na abstinência  do uso e acesso à 

internet,  entre outros meios de comunicação. Caminhadas ao ar livre,  prática de 

exercícios  e  planejamento  do  tempo –  com paradas específicas  que,  em última 

análise,  seriam  sessões  intermitentes  de  abstinência  –  são  indicados  àqueles 

indivíduos que conseguem se identificar com a síndrome. Ocorre que, por ainda não 

estar incluída no Código Internacional de Doenças (CID), a síndrome ainda não faz 

parte do atual rol clínico e é, portanto, tratada com certo receio e desdém.

18 “Morrendo por Informação”. Tradução nossa.
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A  autopercepção  e  autodiagnóstico  implicam  em  cada  qual  superar  as 

barreiras do orgulho humano e assumir  que,  como indivíduo,  tem limites para a 

assimilação  de  informações.  Ao  assumir  esses  limites,  estará  protegendo  sua 

qualidade  de  vida,  mas,  por  outro  lado,  expondo  suas  fraquezas  e  fragilidades 

humanas. Negar o problema é garantir a noção de “suposta” igualdade imposta pelo 

mercado competitivo. É, de novo, submeter-se às regras desumanas da comunidade 

de trabalho para poder manter a própria empregabilidade.

Conhecimento, na era da informação, é sinônimo de poder. Quem tem mais, 

pode  mais.  Abster-se  ou  limitar  o  acesso  bombástico  de  informações  nessas 

condições,  enquanto  guiado  por  esta  sociedade  extremamente  competitiva,  é, 

praticamente, um suicídio.
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2.5 TECNOSIS OU TECNOFILIA OU TECNODEPENDÊNCIA

De  acordo  com Rothstein19(1999),  tecnofilia  é  o  conjunto  de  sintomas  e 

comportamentos característicos do estresse que é gerado por  uma dependência 

total em relação a dispositivos tecnológicos. É caracterizado por um sentimento de 

pânico quando esses dispositivos falham e pela necessidade de auto-estimulação 

constante, ou seja, pela necessidade de estar sempre conectado.

Ainda,  segundo  Rothstein,  “muitos  de  nós  usamos  habitualmente 

computadores, telefones celulares, e-mails, ou qualquer outro aparato tecnológico. 

Durante os últimos 5 anos, a tecnodependência está se tornando um problema de 

grandes  e  crescentes  proporções,  devido  ao  rápido  desenvolvimento  da 

tecnologia20”.

Tanto quanto nas outras manifestações do tecnoestresse, os sintomas mais 

comuns e mais citados da tecnodependência são dificuldades de manter a atenção e 

concentração, perda de memória, impaciência, irritabilidade, dificuldade para relaxar 

e controlar o ritmo de suas atividades, dores de cabeça, complicações e distúrbios 

digestivos, dores nas costas e distúrbios do sono.

Uma  das  implicações  diretamente  ligadas  ao  tecnodependente  é  a  vida 

sedentária  que,  além  de  agravar  alguns  distúrbios  primários,  gera  outros 

secundários, como sobrepeso ou obesidade, flacidez, LERs21 e DORTs22, problemas 

posturais, de má circulação e auto-imunes, entre outros.

Como  sugestão  de  terapia,  encontram-se  orientações  distintas  daquelas 

dadas a portadores de tecnofobia, mas em muito semelhantes às dos sindrômicos 
19 Jane Rothstein,  psicoterapeuta e especialista  em gestão stress Stanford  University,  Palo  Alto, 
Califórnia.
20 Tradução nossa. 
21 LER Lesão por Esforço Repetitivo
22 DORT Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho
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por excesso de informação: muito exercício ao ar livre, controle de tempo no uso de 

tecnologias,  alimentação  saudável,  lazer,  vida  social,  etc.  O  que  diferencia  o 

tratamento  psicológico  dado  às  dependências  químicas,  do  oferecido  aos  vícios 

tecnológicos, é a não eliminação do uso do computador ou do celular da vida do 

usuário  e,  isso  sim,  a  instrução  do  indivíduo  para  utilizar  os  mesmos de  forma 

adequada (ROTHSTEIN, 1999).

Quando se depara com o termo tecnofilia ou tecnodependência, a maioria 

das pessoas o associa à imagem  de alguém que investe muito na aquisição dos 

artefatos tecnológicos de última geração. Esta associação não deixa de estar correta 

mas, apesar das implicações financeiras que usar apenas “top de linha” pode trazer 

para a vida dos tecnodependentes, ou até por causa delas, este não é o real perfil 

encontrado.  De  fato,  a  grande  maioria  dos  tecnodependentes  tem  sua  imagem 

associada à dos “Workhollics23” da década passada e ainda não gera tantas reações 

reprovadoras por parte da sociedade, por conta desta associação.

O que a sociedade ainda não associou ao tecnodependente é o sofrimento 

que o acomete. A angústia e intenso mal-estar gerados por ficar sem bateria em seu 

celular, por exemplo, se é que um tecnodependente se permitiria tal falha, não são 

percebidos como uma reação  excessiva  a  um perigo  não  real,  mas,  sim,  como 

conseqüência das condições de vida às quais estamos submetidos.

Levar seu celular à praia, passear com seu  laptop apenas em shoppings 

onde há conexão à internet,  mesmo nos finais  de semana ou na saída com as 

crianças, ainda não está sendo percebido como comportamentos não compatíveis, 

principalmente por que a sociedade cultua a dedicação ao trabalho e despreza o 

ócio, mesmo que seja com fins terapêuticos.

23 Viciados em trabalho.
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A cultura e a sociedade cobram a competência humana o tempo todo. De 

fato, a conexão entre estresse e incompetência é consenso na comunidade. No caso 

da tecnofobia, a incompetência para assimilar novas tecnologias; para a Síndrome 

da  Fadiga  da  Informação,  a  incompetência  para  conseguir  assimilar  mais 

informações,  para  aumentar  sua  capacidade  mnemônica24;  e,  para  a 

tecnodependência, a incompetência para discernir entre a dedicação esperada e o 

patológico.

O próprio criador do termo tecnostresse, Brod Craig, descreve-o como "uma 

condição decorrente da incapacidade de um indivíduo ou organização de se  adaptar 

à introdução e exploração de novas tecnologias" ou "uma adaptação moderna da 

doença causada por uma incapacidade para lidar com as novas tecnologias de uma 

forma saudável”. Assim, se o estresse é apenas um sintoma da incapacidade de se 

adaptar  e  enfrentar,  seria  correto  afirmar  que  aqueles  indivíduos  que  não  se 

adaptaram apenas por que não insistiram?

Parece  ser  o  que  se  pensa  na  sociedade  competitiva  e  culturalmente 

punitiva que incrementa a baixa auto-estima, ressalta os erros, diminui o humano e 

endeusa a máquina. Por isso, crianças são estimuladas a usar tecnologia 24 horas 

por dia para, depois de detectados os estragos físicos e psicológicos decorrentes 

deste laissez-faire25 “bitmaníaco”, serem submetidas a horas de terapia e privação 

de estímulos.

Enquanto essas definições podem ter validade a partir de um ponto de vista 

clínico, sob a ótica da perspectiva laboral e organizacional, elas geram desconforto, 

preconceito e estigma de incompetência.  Em primeiro lugar,  há o mal disfarçado 

24Mnemônica( Substantivo feminino)  Arte e técnica de desenvolver e fortalecer a memória mediante 
processos artificiais auxiliares, como, p. ex.: a associação daquilo que deve ser memorizado com 
dados já conhecidos ou vividos; combinações e arranjos; imagens, etc   Fonte: Dicionário Aurélio
25 Francês: permitir fazer
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estigma  associado  à  terminologia  médica  como  "condição"  de  "doença",  e  em 

segundo  lugar,  há  a  afirmação  de  que  esta  "doença"  é  causada  por  uma 

"incapacidade" por parte de algum grupo ou indivíduo.

A China, por exemplo, segundo  o China Daily,  espera curar viciados em 

internet com um acampamento, a ser testado por 40 jovens que tentam se livrar do 

vício da internet. O programa de 10 dias aceitará jovens com idades entre 14 e 22 

anos,  após uma avaliação psicológica.  A  mídia  estatal  estima que cerca  de  2,6 

milhões — ou 13 por cento — dos 20 milhões de internautas da China com menos 

de 18 anos sejam viciados em navegação pela Web. No acampamento, os jovens 

receberão tratamento para depressão,  medo, falta de interesse em interagir  com 

outras pessoas, pânico e agitação.

No Brasil, segundo pesquisa realizada pela Escola Superior de Propaganda 

e Marketing (ESPM), de São Paulo, "Os consumidores de tecnologia de ponta já 

representam mais de 20% da população brasileira, número que só tende a crescer”. 

A informação é ratificada por pesquisa correlata realizada pela International Stress 

Management Association (ISMA), de Porto Alegre. Organizada pela psicóloga Ana 

Maria Rossi26, foi realizada uma pesquisa com 1.200 pessoas, no ano passado, para 

detectar o grau de estresse gerado pela tecnologia.  Entre os entrevistados, 18% 

foram qualificados como viciados em tecnologia. Segundo afirma Rossi (2008) “as 

principais vítimas do tecnoestresse são os adolescentes e as pessoas de baixa auto-

estima.  Está claro que a pessoa tenta preencher  uma carência  com o consumo 

compulsivo. A tecnologia é útil, mas não pode ser prejudicial a ponto de escravizar o 

usuário."

26 Todas as citações assinaladas como “Rossi, 2008” têm como fonte a reportagem “Viciados em 
novidades” publicada pela Revista Época – 30/06/2008 – nº 528



52

Outra  pesquisa  divulgada na mesma edição da citada revista,  desta  vez 

realizada pela empresa Ipsos27,  encontrou igual número de brasileiros (18%) que 

afirmam se sentir viciados em seus celulares, conforme demonstrado na Figura 1. A 

taxa é superior à de vários países desenvolvidos. A pesquisa, realizada com 6 mil 

pessoas de todas as classes sociais, avalia o impacto da mobilidade no cotidiano. O 

levantamento também realizado em cinco países da Europa (Reino Unido, Suécia, 

Espanha,  Alemanha  e  França)  mostrou  que  o  celular  está  modificando 

comportamento dos brasileiros. Os brasileiros na faixa de 16 a 24 anos fazem 30% 

mais ligações e mandam 50% mais mensagens de texto que a geração de 45 a 59 

anos. Entre as pessoas de meia-idade, 11% dizem que se sentem indesejadas se o 

celular não toca pelo menos uma vez por dia (Figura 2). Esse sentimento é relatado 

por 30% dos jovens. A média geral dos brasileiros é 22%. “Os jovens estão na ponta 

de  um  novo  estilo  de  comportamento,  que  deve  virar  o  padrão  nas  próximas 

décadas”. (CHESLEY e MOEN, 2006)

Figura 1. Taxa de pessoas viciadas em seus celulares.

FONTE: Revista Época – 30/06/2008 – nº 528

27 Questionário elaborado pela London School of Economics and Political Science, o mais importante centro de 
pesquisas e debates políticos da Europa.
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Figura 2. Taxa de relato de abandono.

FONTE: Revista Época – 30/06/2008 – nº 528

De fato,  o  uso do telefone multifuncional  adquiriu  outra  funcionalidade:  o 

instrumento que deveria servir como câmera fotográfica, filmadora, rádio, gravador, 

conversor,  entre  outras,  acaba  agregando  também  a  função  de  escudo  sócio-

emocional  (CHESLEY e MOEN, 2006), conforme mostrado na Figura 3. 

Atender  ao  telefone  celular  ou  simular  fazê-lo  para  desviar-se  de  uma 

pessoa que se aproxima ou desviar-se de um determinado assunto foi  uma das 

“técnicas” relatadas pelos participantes da pesquisa.

Figura 3. Taxa de relato de escudo sócio-emocional.

FONTE: Revista Época – 30/06/2008 – nº 528
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Embora os dados das pesquisas citadas levem a pensar em comunicação 

com o uso de tecnologia, percebe-se que o tecnodependente acaba por se afastar 

da  sociedade  e  do  trabalho,  meios  que,  anteriormente,  mais  o  estimularam  à 

dependência (alguns exemplos na Figura 4). A tendência das pessoas que sofrem 

de  tecnodependência  é  manter  um  comportamento  de  isolamento  do  convívio 

familiar  ou  social.  Apresentam  depressão,  irritabilidade,  falta  de  interesse  ou 

dificuldade  de  sair  em  férias  e  ficar  sem  o  uso  da  internet  ou  do  celular  por 

determinado período. Sentem dificuldade em planejar o tempo de trabalho porque 

ficam  absorvidas  pelo  universo  tecnológico  do  qual  não  só  sentem  prazer  e 

realização  em  fazer  parte,  como  também  temem  a  obsolescência  se  dele  não 

fizerem (ROSSI, 2008).   

Figura 4 – Impacto nos relacionamentos pelo uso do celular

FONTE: Revista Época – 30/06/2008 – nº 528

Pode-se perceber, em âmbito mundial,  que a incidência de tecnoestresse 

como  fator  epidêmico  já  adquiriu  caráter  indiscutível.  Embora  não  apresente  o 

mesmo  objetivo  deste  trabalho,  os  resultados  da  pesquisa  do  Instituto  IPSOS 

corroboram na possibilidade de maior impacto em indivíduos cuja atividade laboral 

está intrínseca e amplamente ligada à tecnologia. 
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2.6 TECNOESTRESSE APLICADO AO PESQUISADOR

O modelo  de  adequação pessoa-ambiente  é  um dos  mais  utilizados em 

discussões  sobre  os  efeitos  do  trabalho  e  das  condições  do  mesmo  sobre  o 

trabalhador. Esse modelo demonstra que o impacto dos fatores estressantes sobre o 

trabalhador varia de acordo com a diversidade física, emocional e moral de cada um. 

De mesma forma, variam tanto a resposta dada, quanto a importância atribuída ao 

impacto dos fatores estressantes externos (FOLKMAN e LAZARUS, 1986).

O impacto e a grandeza de um fator estressante é mediado pela reação do 

indivíduo  a  este  e  pela  eficácia  de  suas  próprias  estratégias  e  opções  de 

enfrentamento.  A  diferença  individual  dá  uma  conotação  única  ao  modelo  de 

adequação pessoa-ambiente, distinguindo os fatores estressantes pela forma como 

eles são enfrentados por um indivíduo específico.

Como já foi dito anteriormente, estresse tem sido visto como um importante 

assunto relacionado ao trabalho e ao ensino-aprendizagem. Há inúmeros estudos 

descrevendo  e  enfatizando  os  fatores  estressantes  no  trabalho  (MASLACH, 

SCHAUFELI, LEITER, 2001; SILVA e MARCHI, 1997; COUTO, 1995; MALAGRIS, 

2003;  SANTOS  e  ALVES  JR,  2007;  VIDAL,  2007),  além  de  vários  outros  que 

descrevem o ato de ensinar como uma ocupação estressante, enquanto discorrem 

também sobre as causas do estresse em ensinar (CODO, 1999; REINHOLD, 1997; 

PULLIS, 1992). Paralelamente, uma grande variedade de fatores foi descrita como 

associada ao estresse em aprender, mas também associam o estresse ao uso de 

tecnologia, seja no trabalho ou em casa (Lipp e vários outros, 1996).

No Brasil, no que concerne à associação entre os benefícios proporcionados 

pela tecnologia e o tecnoestresse para as atividades laborais, o problema ganhou 
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maior repercussão quando foi estudado, no ano passado, pela pesquisa com 1.200 

executivos que têm entre 25 e 55 anos, de São Paulo e Porto Alegre. O trabalho, 

recém-concluído pela International Stress Management Association no Brasil (Isma-

BR),  mostra  números  alarmantes:  60%  deles  declararam  ter  alguma  seqüela 

provocada  pelo  tecnoestresse.  Para  Rossi  (Revista  Época,  2008)  é  esta  a 

interpretação:

Esse tipo de estresse atinge os profissionais que não conseguem se 
desplugar28. Ficam constantemente angustiados esperando o celular 
tocar, ansiosos para checar a caixa de e-mail e trocam o sono por 
mais umas horas na internet.

Segundo a pesquisa, de uma forma geral, perder informação no computador 

é a principal causa de estresse das pessoas — classificado como mais impactante e 

mais grave do que mudar de residência ou trocar de emprego. Em segundo lugar, 

tendo  como  principais  conseqüências  a  diminuição  da  qualidade  de  vida  e  o 

aumento do nível de desânimo, está a sobrecarga de informação. Em terceiro lugar, 

três  causas  aparecem  empatadas:  as  constantes  mudanças  tecnológicas,  as 

dificuldades de conexão com o provedor e a falta de sinal para operar o celular. 

No contexto  específico  da rotina laboral  de  trabalhadores  pesquisadores, 

deve-se  considerar  os  padrões  específicos  e  esperar  encontrar  alto  índice  de 

tecnoestresse, no mínimo, sob a forma de SFI.  E isso, porque os pesquisadores 

devem  cumprir  metas  que  implicam  em  criar  tecnologia,  modificá-la  radical  ou 

incrementalmente e conviver com a mesma no dia-a-dia.

Unindo os fatores específicos da pesquisa aos já descritos fatores inerentes 

ao  mercado  de  trabalho  (que  implicam  em  empregabilidade  e  competitividade), 

obtém-se  uma  fórmula  duplamente  estressante,  pois  soma  metas,  prazos, 

28 Plugar [Do ingl. (to)  plug + -ar2.]  Verbo transitivo direto   1.Ligar (aparelho eletrodoméstico, luz, 
etc.) a uma tomada.
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criatividade e criação, entre outros fatores presentes na concorrência do mercado. O 

pesquisador pode ser considerado, sob esse prisma, o indivíduo da sociedade mais 

cercado  de  tecnologia.  Ele  deve  usá-la  para  trabalhar,  viver  e  sobreviver. 

Novamente citando Rossi:

Nos últimos anos,  aumentou muito o número de profissionais  que 
trabalham com celular e laptop da empresa, o que faz com que eles 
se sintam na obrigação de estarem disponíveis durante as 24h do 
dia.  Isso cria tensão.  O funcionário  sente que não pode de forma 
alguma perder uma ligação ou demorar a responder um e-mail.

Segundo Santos e Alves Junior (2007), em sua tese Estresse e estratégias 

de enfrentamento em mestrandos de ciências da saúde,  a produção científica do 

Brasil tem aumentado nas últimas décadas, alcançando, no ano de 2002, o 17º lugar 

no ranking mundial  de Ciência e Tecnologia (Ministério da Ciência e Tecnologia, 

dados de 2002). Há, ainda, outros autores, para os quais diversos problemas são 

percebidos,  tendo em vista  a corrida pela  ascensão internacional  e a  busca por 

maior produtividade científica.

Aplicando ao perfil  do pesquisador as conclusões de Voltarelli  (2002), em 

seu estudo sobre os mestrandos no Brasil, pode-se ressaltar que a produtividade em 

pesquisa  e  criação  vem  sendo  um  fator  estressante  para  os  pesquisadores 

nacionais. Segundo essa perspectiva, o estresse se insere nesse panorama como 

um  aspecto  relevante,  tornando-se  um  fator  que  necessita  atenção  (PARDO  e 

colaboradores, 2004).

Tendo  em  vista  o  impacto  já  analisado,  causado  por  todas  as  novas 

informações  com  as  quais  são  bombardeados  os  cidadãos  comuns,  para  o 

pesquisador,  a  quem  são  acrescidas  novas  informações  advindas  da  citada 

produtividade de seu ramo de trabalho, é relevante supor que seja alto o nível de 

tecnoestresse,  detectado  sob  a  forma  de  SFI.  Para  a  tecnodependência,  a 
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insegurança gerada pela falta de acesso à tecnologia pode significar o afastamento 

da  segurança  do  seu  dia-a-dia  e  a  perda  de  empregabilidade,  muito  mais 

significativa do que para outras áreas de trabalho.

Esse fato, associado às reações psicofisiológicas negativas presentes, tanto 

na manifestação da SFI, como frente ao afastamento das tecnologias (celulares e 

acesso  à  internet),  demanda  futura  análise  desse  assunto  no  contexto 

organizacional. Weill e Rosen (1997, p.250) diz, a propósito, que é

...crítico  que o mundo corporativo esteja  ciente  do impacto que a 
mudança tecnológica tem nas pessoas [...],  que estão se sentindo 
frustradas  pela  velocidade  do  avanço  tecnológico,  e  estão  nos 
dizendo por suas ações. 

Em entrevista cedida à revista Época (maio/2008), Vinton Cerf29 afirma que 

“ao mesmo tempo que os avanços tecnológicos são comuns, eles levantam algumas 

questões não-técnicas fundamentais”. Aboba (1993) questiona se todas as pessoas 

desejarão escolher, separar e classificar uma grande quantidade de conteúdo para 

elas mesmas e sob que condições. Questiona como os produtores de conteúdo, vão 

interagir no mercado, e ainda, como poderá se compreender tais desafios inevitáveis 

para a indústria da mídia.

Ainda segundo Cerf (1993), a capacidade de armazenamento é esclarecida 

numa adaptação da Lei de Moore que afirma que o poder de processamento dos 

computadores duplica a cada 18 meses. De fato,  as conexões da internet estão 

cada vez mais rápidas e os hardware cada vez mais portáteis. A nova mídia de 

armazenamento, de alta densidade, permite que praticamente qualquer coisa que 

possa  ser  representada  digitalmente  (livros,  revistas,  música,  vídeos,  filmes, 

softwares)  e  seja  armazenada,  enviada e trocada fisicamente e,  cada vez  mais, 

29 Vinton Cerf é considerado o pai da internet, por ter inventado, em 1969, o sistema de comunicação 
que  permite  a  troca  de  informações  por  quaisquer  tipos  de  computador.  Ele  é  hoje  o 
“evangelistachefe” do Google.
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eletronicamente. É possível programar aparelhos digitais para fazer qualquer coisa, 

desde  descongelar  alimentos  e  abrir  portas  a  atender  telefonemas  e  organizar 

nossas agendas.

Para  Cerf,  os  pesquisadores  estão  vinculados  às  necessidades  de 

acompanhamento, inovação e de criação dessa evolução. Na medida em que os 

avanços  em  tecnologia  transformam  a  maneira  como  as  pessoas  vivem,  as 

expectativas do mercado sobre a produção de novas tecnologias começam a mudar. 

Têm-se o telefone como exemplo.  A reviravolta ocasionada pela a expansão da 

internet  e  acesso  à  banda  larga,  literalmente  sacudiu  a  telefonia  tradicional.  Ao 

mesmo  tempo  em  que  os  celulares  se  tornaram  ferramentas  multifuncionais 

cumprindo  várias  funções  e  com  vários  objetivos  para  todas  as  formas  de 

apresentações  e  interações  digitais,  desde  o  envio  de  mensagens  SMS  (Short 

Message Service), até a visualização ou o download de filmes.

A maturação e a introdução de novas tecnologias gerarão novos públicos, 

novos  tipos  de  relacionamento  com  tais  tecnologias  e  novos  estresses  por  sua 

criação, além dos naturalmente decorrentes de seu uso.

Uma característica marcante no uso da tecnologia é a crescente demanda 

por domínio e controle da população sobre o manejo da informação. Destituindo 

paulatinamente a exclusividade de controle até então em posse da mídia tradicional 

e  de seus produtores.  Estes  têm,  até  o  momento,  o  poder  de  decidir  o  que se 

assiste, se ouve e se lê, e quando se deve fazê-lo.

Segundo  Cerf,  negar  a  influência  e  controle  da   mídia  no  incentivo  ao 

consumo de informações está longe de ser possível. Analise-se a inserção de sites 

de compartilhamento de vídeos que criaram novas formas de exibição para milhões 

de pessoas. Mesmo assim, é  óbvio  que o interesse por  conteúdo produzido por 
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profissionais, seja notícia ou comédias românticas, continuou a crescer. É clara a 

necessidade de se ter mais opções, não só sobre o que consumir, mas também 

sobre  como  se  irá  consumir.  O  reflexo  desse  fenômeno  para  os  criadores  de 

tecnologia é demanda por alta qualidade.

Isso  proporciona  tanto  um  desafio  quanto  uma  oportunidade  para  os 

pesquisadores que atuam na produção e criação tecnológica.

Os efeitos específicos do progresso tecnológico coexistem com questões 

mais  gerais  que  a  comunidade  científica  enfrenta,  à  medida  que  a  tecnologia 

continua  a  crescer  e  adotar  novas  funções.  Já  não  há,  exemplifica  Cerf,  total 

detenção do conhecimento em nenhuma área de atuação. As informações que se 

busca e o que se encontra tão prontamente na internet podem variar de totalmente 

inúteis, passando pela possibilidade de serem nocivas, até extremamente valiosas.

Não  é  mais  responsabilidade  da  comunidade  científica  escolher  quais 

dessas informações estarão à disposição da comunidade em geral, mas continua 

com ela a responsabilidade por aperfeiçoamentos na identificação da autenticidade 

das  fontes  de  informações  on-line  e  pelas  garantias  de  que  elas  não  foram 

modificadas desde sua inserção na rede.

Ao cidadão comum cabe escolher quais informações armazenar, acreditar e 

usar, aperfeiçoando seus filtros pessoais de forma a resistir a ferramentas de busca 

que  tentem,  incansavelmente,  chamar  a  sua  atenção  para  dados  irrelevantes 

(ADOBA, 1993).
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL

Este  estudo  objetiva  determinar  a  prevalência  de  Tecnoestresse  sob  as 

formas de Tecnodependência e SFI em um grupo de profissionais pesquisadores da 

área de tecnologia comparativamente aos profissionais de áreas distintas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Constituíram objetivos específicos da presente pesquisa: 

• Avaliar a incidência de sintomas de Tecnodependência e SFI, a partir de 

inventários de levantamento de estresse.

• Verificar se há consistência em supor que será encontrada prevalência 

de Tecnostresse e SFI em pesquisadores, em função do uso obrigatório 

de tecnologias em seu trabalho.

• Comparar  a  incidência  de  Tecnodependência  e SFI  entre  o  grupo de 

pesquisadores e o grupo de controle.
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4 MÉTODO

A presente pesquisa foi realizada em duas etapas. Inicialmente, foi realizada 

uma revisão bibliográfica para busca de outras fontes de informações já existentes 

sobre o tema. Em seguida, realizou-se uma pesquisa direta (qualitativa), com o uso 

de questionário individual adaptado da  Escala de Reajustamento Social,  traduzida 

por Lipp (1990) do original de Holmes & Rahe (1967), da Escala de Eventos Vitais, 

adaptado por Savoia (1995) da Escala de Holmes e Rahe (1967) e do Inventário de 

Sintomas  de  Stress  para  Adultos  de  Lipp  (2000).  A  última  parte,  destinada  a 

mensurar a incidência de tecnodependência, foi realizada com base na reportagem 

de janeiro de 2007, publicada pela Revista Vida Saúde, na qual a Dra  Ana Maria 

Rossi, Presidente da International Stress Management Association no Brasil (ISMA-

BR),  publicou um inventário específico para se avaliar o grau de tecnodependência. 

Todos os inventários citados foram usados para montar um único questionário sobre 

a incidência e os efeitos de possíveis estressores.

O  questionário  ficou  dividido  em  três  partes.  A  primeira,  composta  por 

questões sobre os dados pessoais dos entrevistados, visando traçar o perfil  dos 

colaboradores deste estudo. A segunda parte, dividida em outras  duas contendo 

verificações relacionadas ao estresse, sendo que, a primeira correspondeu a um 

inventário que indicou a exposição aos eventos vitais e a segunda parte verificou a 

incidência dos sintomas relacionados ao estresse. A terceira parte, objetivou a coleta 

de  dados  referente  ao  relacionamento  com a  tecnologia,  ou  seja,  destinou-se  a 

verificar a incidência de tecnodependência.

Os  inventários  utilizados  fornecem  pontuação  com  escala  própria.  As 

escalas de pontuação foram devidamente respeitadas.
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A  amostra  foi  composta  por  156  pessoas  representantes  de  diversas 

profissões, com considerações para o perfil sócio-cultural, além de uma divisão entre 

GRUPO  1  (pesquisadores  integrantes  do  quadro  de  funcionários  de  4  grandes 

empresas em Curitiba) e GRUPO 2 (grupo de controle, composto por indivíduos cujo 

acesso à vida acadêmica foi limitada, no máximo, ao ensino superior).

Antes da aplicação do questionário definitivo, foi utilizado um questionário 

piloto,  para  um  pré-teste.  Com  o  objetivo  de  diagnosticar  possíveis  falhas  no 

instrumento, foi aplicado a dez indivíduos, sendo 5 do GRUPO 1 e 5 do GRUPO 2. 

Após  avaliação  e  ajustes,  o  questionário  foi  distribuído  em quatro  empresas  de 

pesquisa e tecnologia  da região de Curitiba,  para aplicação junto ao GRUPO 1. 

Para o GRUPO 2 a aplicação dos questionários aconteceu em seus variados locais 

de trabalho e salas de aula.

Foram distribuídos  100  questionários  para  cada  um dos  dois  grupos.  O 

retorno foi de 87 questionários para o GRUPO 1 e 69 questionários para o GRUPO 

2, atingindo um  índice geral de retorno de 78%.
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 PERFIL

Os resultados aqui  apresentados foram verificados com  o  teste  do qui-

quadrado  ( 2χ ) de Pearson. Qui-quadrado é um teste de associação entre variáveis 

independentes.  O  seu  objetivo  é  verificar  se  a  distribuição  das  freqüências 

observadas se desvia significativamente das freqüências esperadas. O qui-quadrado 

testa a associação entre variáveis, mas não permite obter qualquer evidência quanto 

a  força  ou  sentido  dessa  inter-relação.  Os  índices  dos  testes  estatísticos  são 

considerados significativos quando p<0,0530 (SILVA, 1998). 

Do  total  de  questionários  válidos,  86  ou  55,13%  foram  respondidos  por 

indivíduos do sexo masculino, e  70 ou 44,87%, por  indivíduos do sexo feminino 

(Tabela 2). 

Tabela 2 – Total de entrevistados pertencentes ao Grupo 1 e ao Grupo 2  por faixa 
etária e gênero

Idade
Feminino Masculino

G1 G2 Total % G1 G2 Total %
18 ou - 0 3 3 4,29 0 1 1 1,16
19 a 25 0 6 6 8,57 0 10 10 11,63
26 a 35 13 13 26 37,14 18 10 28 32,56
36 a 45 15 9 24 34,29 16 9 25 29,07
46 a 55 7 4 11 15,71 15 4 19 22,09
56 ou + 0 0 0 0,00 3 0 3 3,49

FONTE: Questionários respondidos

30   O Qui-quadrado mede a probabilidade (p)de as diferenças encontradas nos dois  grupos da 
amostra serem devidas ao acaso, partindo do pressuposto que, na verdade, não há diferenças entre 
os dois grupos na população donde provêm. Se a probabilidade for alta pode-se concluir que não há 
diferenças estatisticamente significativas. Se a probabilidade for baixa (particularmente menor que 
5%) pode-se concluir que o Grupo 1 é diferente do Grupo 2 e de forma estatisticamente significativa.
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A  faixa  etária  com  maior  concentração,  tanto  do  GRUPO  1  quanto  do 

GRUPO 2,  para ambos os sexos,  é  a que trata  dos 26 aos 45 anos,  conforme 

demonstrado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Total de entrevistados por  grupo, faixa etária e gênero
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Do total de homens, 52 ou 60,47% são pertencentes ao GRUPO 1 e 34 ou 

39,53%, pertencentes ao GRUPO 2. Entre as mulheres, 70 no total, este percentual 

é igualmente dividido em 50% pertencentes a cada grupo, ou seja, 35 indivíduos 

pertencentes ao Grupo 1 e 35 pertencentes ao Grupo 2 (Gráfico 2).
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Gráfico 2 – Percentual dos Entrevistados por Faixa Etária e Gênero
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De  acordo  com  o  Gráfico  3,  pode-se  perceber  maior  número  de 

representantes, 56 ou 64%, com faixa etária superior a 36 anos no GRUPO 1. Para 

o GRUPO 2 a incidência desta faixa etária é de 37% ou 26 indivíduos.

Em função da obrigatoriedade de curso de pós-graduação para o perfil dos 

pesquisadores,  a  idade média  esperada e  encontrada é  superior  à  idade média 

esperada e encontrada para os indivíduos pertencentes ao GRUPO 2.  Seguindo a 

ordem natural da vida, é de se supor que os indivíduos pertencentes ao GRUPO 1, 

por serem mais velhos, tenham enfrentado maior número de eventos vitais, portanto 

maiores percalços, perdas e ganhos, mudanças e provações. Os resultados obtidos, 

que serão mostrados a partir do Gráfico 7, não demonstram diferenças significativas 

entre os grupos.
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Gráfico 3 – Grupo 1 e Grupo 2 por faixa etária.
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Com relação ao estado civil,  foram encontrados 69% de casados,  ou 60 

indivíduos, no GRUPO 1, em contrapartida a 45%, ou 31 indivíduos, para o GRUPO 

2, conforme pode ser observado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Total de entrevistados pertencentes ao Grupo 1 e ao Grupo 2 por estado 
civil e gênero.

Estado Civil
Feminino Masculino

G1 G2 Total % G1 G2 Total %

Casado 22 12 33 47,14 38 19 57 66,28

Solteiro 5 18 23 32,86 8 14 22 25,58

Divorciado 2 2 4 5,71 3 0 3 3,49

Viúvo 1 0 1 1,43 0 0 0 0,00

Outros 5 3 8 11,43 3 1 4 4,65

Total 35 35 70 100,00 52 34 86 100,00

FONTE: questionários respondidos

Da mesma forma que a incidência de maior idade para o GRUPO 1, a maior 

incidência de indivíduos casados demonstrada no Gráfico 4, pressupõe mudanças 

significativas que poderiam ser manifestadas pela maior incidência de sintomas de 

estresse. 
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Gráfico 4 – Estado Civil para Grupo 1 e Grupo 2
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Conforme a Tabela 4 e Gráfico 5, o perfil  dos indivíduos pertencentes ao 

GRUPO 1  corresponde ao maior número de filhos, sendo que apenas 38% dos 

indivíduos deste grupo não têm filhos enquanto que, para o GRUPO 2, este valor 

sobe para 59%.

Tabela  4  –  Total  de  Entrevistados  Pertencentes  ao  Grupo  1  e  Pertencentes  ao 
Grupo 2  por Número de Filhos Gênero

Número Filhos
Feminino Masculino

G1 G2 Total % G1 G2 Total %

0 15 22 27 38,57 18 19 37 43,02

1 16 6 22 31,43 14 5 19 22,09

2 3 7 10 14,29 15 5 20 23,26

3 0 0 0 0,00 4 2 6 6,98

4 1 0 1 1,43 0 3 3 3,49

5 0 0 0 0,00 1 0 1 1,16

Total 35 35 70 100,00 52 34 86 100,00
FONTE: questionários respondidos

Separado
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O maior  número e filhos percebido para o GRUPO 1 (Gráfico 5), coloca os 

indivíduos pertencentes a este grupo,  expostos  a mais mudanças que envolvem 

alegrias e preocupações e que são eventos vitais computados como estressantes.

Gráfico 5 – Número de Filhos para Grupo 1 e Grupo 2
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Além  dos  dados  anteriormente  citados,  cuja  incidência  seria  significativa 

para que os indivíduos pertencentes ao GRUPO 1 apresentassem maior incidência 

de  sintomas   do  estresse,  ainda  apresentam  maior  tempo  de  atuação  na  área 

(Tabela 5 e Gráfico 6). 
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Tabela 5 – Total de entrevistados pertencentes ao Grupo 1 e ao Grupo 2 por tempo 
de atuação e gênero

Tempo de atuação 
(anos)

Feminino Masculino

G1 G2 Total % G1 G2 Total %

1 a 5 7 13 20 31,24 8 14 22 26,83

6 a 10 6 9 15 23,44 6 5 11 13,42

11 a 15 7 2 9 14,06 11 2 13 15,85

16 a 20 6 4 10 15,63 7 5 12 14,63

+ de 20 9 1 10 15,63 19 4 23 28,06

Total 35 29 6431 100,00 52 30 8232 100,00

FONTE: questionários respondidos

Quanto  maior  o  tempo  de  atuação,  é  de  se  supor  que  maior  serão  as 

mudanças,  promoções,  perdas  e  ganhos  que  envolvem  uma  carreira.  Essa 

conjunção de fatores faria supor que seriam encontradas maiores marcas, para esse 

grupo,  na  avaliação  de  exposição  aos  eventos  vitais,  suposição  essa  não 

comprovada ao final desta pesquisa. 

Gráfico 6 – Tempo de atuação profissional para Grupo 1 e Grupo 2
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31 seis entrevistadas não responderam este item
32 quatro entrevistados não responderam este item
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Independentemente  das  variáveis  sociais  levantadas  e  discutidas  nas 

tabelas 2, 3, 4 e 5 e gráficos 3, 4, 5 e 6, a  premissa dessa pesquisa é de que, entre 

os  pesquisadores,  os  níveis  detectados  de  Tecnoestresse  e  SFI,  seriam 

consideravelmente  superiores,  em  comparação  aos  níveis  apresentados  pelos 

indivíduos  pertencentes  às  demais  categorias  profissionais.  A  justificativa  dessa 

premissa se daria em função das implicações na manipulação constante de novas 

informações e novas fontes de dados, além da necessidade de criação de novas 

tecnologias imposta pela rotina enfrentada pelos pesquisadores.

Somados aos indicadores expostos, é compreensível supor que a variável 

“tempo de atuação” exerceria significativa influência nos resultados obtidos para a 

incidência de tecnoestresse em pesquisadores, da mesma forma que com outras 

profissões em que o tempo de atuação é um fator decisivo na instalação de LER33 ou 

DORT34, como, por exemplo, cirurgiões dentistas (NADER, 2006)  ou  operadores de 

telemarketing (LACAZE, 2006; BARBOSA e colaboradores, 2004).

Embora se possa supor que o fator “tempo de atuação” implique em maior 

exposição a dados e novas informações e que estes dados eventualmente venham 

a atingir um patamar no qual se tornem não mais “digeríveis” ou acomodáveis pelo 

pesquisador,  esse  fato  não  ocorre.  O  fator  “tempo  de  atuação”  apresentou  o 

resultado 0,7516 (não significante)  no  teste  qui-quadrado,  no  cruzamento com a 

incidência de sintomas de estresse.

Esse resultado, juntamente com a hegemonia obtida nos cruzamentos entre 

os  demais  indicadores  obtidos  pelos  GRUPOS  estudados,  leva  a  crer  que  o 

exercício diário para assimilar e acomodar novas informações apenas contribui para 

aumentar o leque de respostas adequadas e exitosas no combate aos sintomas do 

33 LER Lesão por Esforço Repetitivo
34 DORT Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho
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estresse imposto pelo dia-a-dia. Dessa forma, a já citada expressão “ser resiliente” 

assumiria, também, o significado de conhecer e desenvolver a capacidade de fazer 

escolhas mais inteligentes e eficazes de enfrentamento aos eventos estressores. 

Supostamente,  portanto,  quanto  maior  o  grau  de  instrução,  maiores  seriam  as 

chances de desenvolver um perfil resiliente.

5.2 EXPOSIÇÃO AOS EVENTOS VITAIS

Esta  parte  do  questionário  correspondeu  à  verificação  da  incidência  de 

eventos  vitais  dentro  do  prazo  de  1  ano.  A  ocorrência  dos  eventos  de  forma 

concentrada  pode  aumentar  os  riscos  do  indivíduo  em  adoecer,  riscos  esses 

verificados  pelo  levantamento  de  eventos  macro-estressores  ocorridos  no  último 

ano.35 A somatória de pontos estabelecidos em UMV (Unidades de Mudança de 

Vida) corresponde aos níveis baixo (0 a 200), moderado (201 a 300), elevado (301 

a 450) e alto (acima de 450).

Nas Tabelas 6 e 7 e nos Gráficos 7 e 8 o que se verificou foi que nenhum 

dos indivíduos entrevistados apresentou pontuação superior a 450 pontos.

Tabela 6 – Grau de exposição aos eventos macro-estressantes
Entrevistado

s %

0   a 200 109 69,87

201 a 300 36 23,08

301 a 450 11 7,05

mais 450 0 0,00

Total 156 100,00

35 Ver pontuação no anexo A
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FONTE: questionários respondidos
Gráfico 7 – Grau de exposição aos eventos macro-estressantes
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Gráfico  8  –  Total  de  entrevistados  por  grau  de  exposição  aos 
fatores macro-estressores
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Tabela  7  –  Grau  de exposição aos  ventos  vitais  -  risco  de  adoecer  num futuro 
imediato para Grupo 1 e Grupo 2

Pontos (UMV) GRUPO 1 % GRUPO 2 %

0   a 200 59 67,82 49 71,01

201 a 300 23 26,44 14 20,29

301 a 450 5 5,75 6 8,70

mais 450 0 0,00 0 0,00

Total  87 100,00 69 100,00

FONTE: questionários respondidos
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Quanto  à  exposição  aos  eventos  vitais,  não  houve  diferenciação 

significativa, nem entre os grupos, nem entre os gêneros (Tabela 8). Entre os grupos 

(Gráfico 9), o teste  qui-quadrado resultou 0,6555 (não significativo). Também para 

gênero, o resultado foi de 0,4493 (também não significativo). O valor maior que 0,05 

apenas referenda que tanto as mulheres quanto os homens apresentaram o mesmo 

nível de exposição.

Gráfico 9 – Exposição aos macroestressores pra Grupo 1 e Grupo 2
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De acordo com a Tabela 8, pode-se verificar que mais de dois terços (ou 

69,87%) dos entrevistados apresentam, com relação à possibilidade de adoecer por 

vivenciar eventos vitais estressores, nível de risco “baixo”; 23,08%, “moderado” e 

7,05%, “elevado”. Nenhum dos entrevistados apresentou nível de risco “alto”. 
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Tabela 8 – Exposição aos eventos vitais por gênero e grupo

Pontos 
(UMV)

Feminino Masculino

G2 % G1 % Total % G2 % G1 % Total %

 0   a 200 27 77,14 20 57,14 47 67,14 26 76,47 35 66,04 61 70,11

201 a 300 6 17,14 13 37,14 19 27,14 5 14,71 14 26,42 19 21,84

301 a 450 2 5,72 2 5,72 4 5,72 3 8,82 4 7,55 7 8,05

mais 450 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total 35 100,00 35 100,00 70 100,00 34 100,00 53 100,00 87 100,00

FONTE: questionários respondidos

No geral, independente do sexo, nenhum entrevistado apresentou alto risco 

de adoecer em um  futuro imediato. Quanto à exposição aos eventos vitais, 0,0748 

(não significante) foi o índice encontrado para teste qui-quadrado.

Quanto às mulheres, 77,14%  das pertencentes ao GRUPO 2 apresentaram 

baixo risco de adoecer num  futuro imediato, sendo este risco de 57,14% para as 

pertencentes  ao  GRUPO  1.  Moderado  risco  em  37,14%  para  as  mulheres  do 

GRUPO 1 e 17,14% para as pertencentes ao GRUPO 2. O percentual de mulheres 

com elevado risco é de 5,72% tanto para o GRUPO 1, quanto para o GRUPO 2. 

Entre  os  homens,  os  que apresentaram baixo  risco  de  adoecer  também 

estão em maior número no GRUPO 2, com 76,47%, sendo que a  incidência entre 

os pertencentes ao GRUPO 1 foi de 66,04%.
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5.3 INCIDÊNCIA DE SINTOMAS DE STRESS

Nesta etapa,  os entrevistados foram questionados sobre a ocorrência  de 

sintomas de estresse vivenciados no último mês – fatores micro-estressantes. Do 

total,  54,49% pontuaram entre  20  e 39,  indicando nível  médio  de  resposta  com 

sintomas de estresse. Para os 44,87% que pontuaram 40 ou mais, denota-se nível 

alto de sintomatologia de estresse. De acordo com o Gráfico 10 e a Tabela 9, houve 

apenas  um  entrevistado  que  obteve  pontuação  abaixo  de  20,  indicando 

administração mais adequada aos fatores estressantes.

Tabela 9 – Sintomas apresentados no último mês

Pontos Freqüência %

menos 20 1 0,64

20  a  39 85 54,49

40 ou + 70 44,87

Total 156 100,00
                      FONTE: questionários respondidos

Gráfico 10 – Reação aos fatores microestressores
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As diferenças de incidência de sintomas de estresse entre os Grupos 1 e 2 

não foram significativas (Tabela 10). 

Tabela 10 – Sintomas de estresse no último mês Grupo 1 e Grupo 2
Pontos GRUPO 1 % GRUPO 2 %

menos 20 1 1,15 0 0,00

20  a  39 47 54,02 36 52,17

40 ou + 39 44,83 33 47,83

Total 87 100,00 69 100,00

FONTE: questionários respondidos

O  teste  do  qui-quadrado  revelou  uma  associação  significativa  entre  a 

presença de sintomas do estresse para a variável sexo. Analisando-se a ocorrência 

geral de estresse de acordo com o sexo, constatou-se que o masculino apresentou 

maior  freqüência  de  sintomas  de  estresse  para  o  nível  médio  enquanto  que  o 

feminino apresentou significativa superioridade para o nível alto de incidência dos 

sintomas avaliados. Para o fator gênero, o resultado do teste do qui-quadrado foi de 

0,0033, portanto, embora não exista diferença significativa no grau de exposição aos 
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eventos  vitais,  existe  significativa  diferença  para  a  incidência  de  sintomas  do 

estresse entre homens e mulheres (Tabela e Gráfico 11).

Tabela 11 – Incidência de sintomas do estresse por gênero.

Pontos Masc. % Fem. %

menos 20 1 100,00 0 0,00

20  a  39 58 69,88 25 30,12

40 ou + 27 37,50 45 62,50
FONTE: Questionários respondidos

Gráfico 11 – Incidência de Sintomas de Estresse por Gênero
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A partir da significância do qui-quadrado realizou-se a somatória total dos 

pontos obtidos para verificar  melhor a diferença de incidência de sintomas entre os 

gêneros. A somatória foi realizada por que a divisão por patamares, por totais de 

pontuação de enquadramento, não permite a visualização de eventuais diferenças. 

Na demonstração por faixa de classificação, um indivíduo com a marca de 21 pontos 

é enquadrado no mesmo padrão de estresse de um indivíduo que obteve 39 pontos 

(Faixa de 20 e 39 pontos). 
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Para  obter  o  detalhamento  desejado  utilizou-se  a  somatória  de  pontos 

obtidos  em cada  nível  e  a  média  individual.  A  partir  desse  cálculo  obteve-se  o 

Gráfico 12.

A média foi obtida a partir da soma do total dos pontos individuais e não do 

enquadramento por faixas. O número total  de pontos obtidos pelos indivíduos do 

sexo masculino no nível “entre 20 a 39 pontos” foi de 1624, no nível “40 ou mais” o 

total  foi  de  1215  pontos.  A  pontuação  total  obtida  pelos  86  indivíduos  do  sexo 

masculino foi de 2839, resultando em uma pontuação média de 33 pontos para cada 

indivíduo. Já entre as mulheres, o primeiro nível apresentou um total de 875, o 2º, 

somou  o  total  de  2250.  A  somatória  feminina  foi  de  3125  pontos  para  as  70 

pesquisadas. A média individual foi de 45 pontos.

Gráfico 12– Pontuação total para sintomas de  estresse por Gênero

0

5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

Feminino Masculino

MÉDIA POR GÊNERO

T
O

T
A

L
 D

E
 P

O
N

T
O

S

Tanto  para  a  exposição  aos  eventos  vitais  quanto  para  a  Incidência  de 

sintomas  de  stress  (Gráfico  13  e  14  e  Tabela  12),  não  houve  constatação  de 
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diferença entre os GRUPOS 1 e 2.  Para esta comparação o teste qui-quadrado foi 

0,7647 (não significante).

Gráfico 13 – Incidência de sintomas de estresse por grupo
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Tabela 12 – Incidência de sintomas de estresse - por gênero e grupo

Pontos
Feminino Masculino

G2 % G1 % Total % G2 % G1 % Total %

menos 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,89 1 1,15

20  a  39 14 40,00 13 37,14 27 38,57 24 67,74 35 66,04 59 67,82

40 ou + 21 60,00 22 62,86 43 61,43 10 32,26 17 32,08 27 31,03

Total 35 100,00 35 100,00 70 100,00 34 100,00 53 100,00 87 100,00

FONTE: questionários respondidos

Gráfico 14 – Incidência de sintomas de estresse por  gênero e grupo
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Os maiores índices apresentados pela presença de sintomas em reação aos 

fatores  micro-estressores  foram:  66,04%  dos  entrevistados  do  sexo  masculino 

pertencentes  ao  GRUPO  1  obtiveram  entre  20  e  39  pontos  e  62,86  %  dos 

entrevistados do sexo feminino pertencentes ao mesmo GRUPO 1 pontuou 40 ou 

mais para esses fatores. 

Assim  como na pesquisa  de  Witkin  (1995),  a  incidência  de  sintomas do 

estresse relacionada  à  diferença  de  sexo  se  apresentou  como  uma  variável 

importante e sistemática nesta pesquisa. O resultado do teste do qui-quadrado de 

0,0033, referenda este dado. Mesmo que tenha havido, em um dos níveis, maior 

incidência para o sexo masculino, esta ocorreu para o grau médio. O maior número 

de  mulheres  que  participou  dessa  pesquisa,  62,5%,  situou-se  dentro  da  maior 

pontuação para incidência de sintomas do estresse. 

Pode-se afirmar, portanto, que é de  fundamental importância a realização 

de mais pesquisas e investigações acerca das fontes e manifestações do estresse, 

que, além da reação e impactos diferenciados  para homens e mulheres, mostra-se 
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constante em diversas faixas etárias (Gráfico 15 e Tabela 13), graus de instrução e 

demais indicadores sociais.

Gráfico 15 – Incidência de sintomas de estresse por faixa etária
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Tabela 13 – Ocorrências vivenciadas no último mês – incidência de sintomas do 
estresse por faixa etária.

Pontos 18 ou - 19 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 55 ou + Total

menos 20 0 0 0 0 1 0 1

20  a  39 2 9 29 21 18 2 81

40 ou + 2 8 23 27 11 1 72
FONTE: questionários respondidos
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5.4 SÍNDROME DA FADIGA DE INFORMAÇÃO

Entre os sintomas mais marcantes e comuns ao quadro apresentado para 

Síndrome  da  Fadiga  de  Informação  estão  as  queixas  de  falhas  mnemônicas, 

irritabilidade e dificuldade de concentração. Foram relacionadas e comparadas as 

respostas a esses fatores para ambos os grupos.

Na comparação entre os grupos (Tabela 14 e Gráfico 16), com referência às 

falhas mnemônicas, percebe-se haver equilíbrio na incidência entre os dois para a 

opção “raramente”, uma diferença de 8,24 pontos percentuais a favor do GRUPO 2 

para a opção “nunca” e 10,09 pontos percentuais a mais para o GRUPO 1 na opção 

“às vezes”.

Tabela 14 – Incidência de falhas  mnemônicas para os Grupos 1
 e Grupo 2 

G1 G2

Nunca 14,95 23,19

Raramente 33,33 33,33

Às vezes 39,08 28,99

Freqüentemente 12,64 14,49
FONTE: questionários respondidos

Gráfico 16 – Falhas mnemônicas para Grupo 1 e Grupo 2
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Segundo Nunes (2008), para quem a estimulação e o treino da memória são 

necessários mesmo em doenças degenerativas,  como as demências,  a memória 

representa “um arquivo único e irrepetível” para o qual se aplica o mesmo princípio 

que  a  qualquer  outra  função  do  corpo.  Ou  seja,  “o  que não  se  usa,  perde-se”, 

devendo,  por  isso,  ser  continuamente ativado.  Nunes constata,  ainda,   que  "os 

problemas  com  a  memória  têm  aumentado  nos  últimos  anos,  sobretudo  na 

população na casa dos 30 e 40 anos".

Para  Cruz  (2004),  é  preciso  rever  o  conceito  de  memória  como 

armazenamento  de  informações,  pois  concebe,  “na  sociedade  atual,  uma 

impossibilidade cada vez maior de retenção dessas informações, tendo em vista que 

o caráter delas é efêmero e descartável”.

Por outro lado, conceber a memória como constituída de uma base 
significativa  que  organiza  as  sociedades  e  constitui  os  universos 
discursivos nos faz pensar inevitavelmente na relação entre memória 
e outros processos que não sejam apenas cognitivos, mas também 
histórico-sociais.  A   perda  da  memória  está  ligada  à  perda  das 
condições de produção do que é memória, que inclui as interações 
sociais do sujeito (CRUZ, 2004).



85

A capacidade de memória, então, tem tudo a ver com a vivência de cada 

um, ou seja, em geral é memorizado mais facilmente aquilo que é interessante e que 

tenha significado pessoal. A memória adquire, então, uma conotação emocional.

Segundo  Izquierdo  (2002), a  memória  é  muito  dinâmica.  É 

extraordinariamente suscetível às vias nervosas que são reguladas pelas emoções e 

sentimentos. De fato, a maior incidência de queixas de falhas mnemônicas se dá em 

função da falta de atenção e interesse e não pela real falta de memória (MORATO, 

1996).

O resultado 0,3428 (não significante), mostrado na Tabela 15 e no Gráfico 

17, para o qui-quadrado, remete à justificativa da necessidade do uso constante da 

memória para sua manutenção, bem como da necessidade de adequação de seu 

uso e da importância da satisfação laboral por parte do Grupo dos pesquisadores.

Tabela 15 – Incidência de dificuldade de concentração para os Grupos 
1 e Grupo 2

G1 G2
Nunca 3,45 2,90
Raramente 22,99 17,39
Às vezes 47,00 43,48
Freqüentemente 26,44 36,23

FONTE: questionários respondidos

Para  o  fator  dificuldade de concentração (Gráfico  17),  encontrou-se  uma 

distribuição  de  resultados  muito  próxima  entre  os  dois  grupos.  Obteve-se  um 

resultado de 0,1247 (não significante) para o qui-quadrado. Importante dado que se 

percebe no Gráfico 17 é que, dos 156 indivíduos pesquisados, apenas 6 indivíduos 

não apresentaram algum grau de dificuldade de concentração.
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Gráfico 17 – Dificuldade de concentração para Grupo 1 e Grupo 2
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Poder-se-ia supor que o indivíduo exposto a maior número de informações, 

desde  que  soubesse  interagir  e  preservar  sua  integridade  mental  e  emocional, 

poderia  tornar  mais  desenvolvida  sua  capacidade  de  realizar  escolhas  mais 

eficazes.  Com base nesses dados, pode-se supor que, quanto maior o acesso à 

informações e a novas tecnologias, mais hábil e flexível seria o indivíduo, portanto 

mais  resiliente  e  menos  estressado.  Sob  esse  aspecto,  conseguir-se-ia  obter  a 

explicação para tão pequenas variações na incidência dos sintomas referentes à SFI 

e tecnodependência entre os dois grupos, pois, por mais que esteja mais exposto 

aos  estímulos estressores, o pesquisador teria mais desenvolvido o seu leque de 

opções para reações que, acompanhado do desenvolvimento de um perfil resiliente 

levá-lo-ia a realizar suas  escolhas de forma mais inteligente e eficaz.

Para o fator irritabilidade, mais especificamente para a questão “Fica irritado 

quando não dispõe de tempo para ficar na internet?”, encontrou-se uma distribuição 
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de resultados muito próxima para os dois grupos (Tabela 16 e Gráfico 18), com 

resultado não significativo para o qui-quadrado (0,6074). Vale lembrar, entretanto, 

uma diferença de 9,39 pontos percentuais  a mais para o GRUPO 1, na opção “às 

vezes”

Tabela 16 – Incidência de irritabilidade para os Grupos 1 e 2

 G1 G2

Nunca 5,75 7,25

Raramente 24,14 26,09

Às vezes 52,87 43,48

Freqüentemente 17,24 23,19

FONTE: questionários respondidos
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Gráfico 18 – Irritabilidade para Grupo 1 e Grupo 2
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Se 70,11 % dos entrevistados pertencentes ao GRUPO 1 relataram alguma 

irritabilidade,  de  forma  semelhante,  66,67  %  dos  entrevistados  pertencentes  ao 

GRUPO  2  deram  a  mesma  resposta.  Porém,  se  a  gravidade  dos  sintomas  for 

associada à sua incidência, a diferença de 5 pontos percentuais para o GRUPO 2 

deve ser levada em consideração. 

É fato que existe uma diferença de percepção e leitura da realidade que 

pode ser aprendida ou que se apresenta espontaneamente nos comportamentos de 

cada indivíduo. Sugere-se, portanto, que aqueles indivíduos, embora mais expostos, 

que manifestaram menor número e intensidade de sintomas, tenham suas formas de 

enfrentamento estudadas. 

No futuro, seria interessante uma pesquisa acerca da eficácia das escolhas 

de enfrentamento e do nível de resiliência apresentados por ambos os grupos, pois 

se supôs que o maior contato com a tecnologia geraria uma carga maior de impacto 

desta no grupo de pesquisadores e esta suposição não foi comprovada. 
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Se os pesquisadores apresentaram níveis de sintomas semelhantes aos não 

pesquisadores, apesar de expostos à maior concentração de estímulos, não seria 

errado  deduzir  que  eles  tenham  apresentado  maior  eficácia  nas  respostas  de 

enfrentamento e, conseqüentemente, maior nível de resiliência.

5.5 TECNODEPENDÊNCIA

Na  análise  dos  fatores  incidentes  na  tecnodependência,  do  total  de 

entrevistados, 51,28% totalizaram mais de 30 pontos, apresentando algum grau de 

tecnodependência, enquanto um percentual de 48,72% utilizam a tecnologia a seu 

favor, sem apresentar tecnodependência (Tabela 17 e Gráfico 19).

Tabela 17 – Relacionamento com a Tecnologia
NÍVEL DE TECNODEPENDÊNCIA

Pontos Entrevistados %
até     30 76 48,72
31  a  45 64 41,03
46 ou + 16 10,26

Total 156 100,00
FONTE: questionários respondidos

O  enquadramento  da  pontuação  obtida  neste  inventário  obedece   ao 

seguinte  critério:  Até  30  pontos   não  é  considerado  nenhum  nível  de 

tecnodependência,  de  31  a  45  pontos  condiz  com  leve  manifestação  de 

tecnodependência  e,  a  partir  de  46  pontos,  o  resultado  é  compatível  com 

tecnodependência.
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Gráfico 19 – Incidência  Geral de Tecnodependência
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Não houve diferença significativa para o nível de tecnodependência entre os 

grupos estudados conforme pode ser verificado na Tabela 18 e no Gráfico 20.

Tabela 18 – Relacionamento com a Tecnologia – Nível de Tecnodependência

Pontos GRUPO 1 % GRUPO 2 %

até     30 42 48,28 34 49,28

31  a  45 40 45,97 26 37,68

46 ou + 5 5,75 9 13,04

Total 87 100,00 69 100,00
FONTE: questionários respondidos
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Gráfico 20 – Nível de Tecnodependência para Grupo 1 e Grupo 2
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Quanto  ao  relacionamento  com  a  tecnologia,  51,43%  das  mulheres  e 

50,94%  dos  homens  pertencentes  ao  GRUPO  1  apresentaram  algum  nível  de 

tecnodependência. Como pode ser constatado na Tabela 19 e nos Gráficos 21 e 22 

não  houve  diferença  significativa  entre  os  grupos  ou  entre  os  gêneros  nesta 

categoria avaliada.

Tabela 19 – Relacionamento com a tecnologia por gênero e grupos

Pontos
Feminino Masculino

G1 % G2 % Total % G1 % G2 % Total %

até  30 17 48,57 14 40,00 31 44,29 26 50,00 20 58,82 46 53,49

31  a  45 16 45,71 15 42,86 31 44,29 21 40,38 11 32,35 32 37,21

46 ou + 2 5,71 6 17,14 8 11,42 5 9,62 3 8,83 8 9,30

Total 35 100,00 35 100,00 70 100,00 52 100,00 34 100,00 86 100,00
FONTE: questionários respondidos



92

Gráfico 21 – Nível de tecnodependência por gênero e grupo

Gráfico 22 – Relacionamento com a Tecnologia por Gênero
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Com a intenção de aprofundar  ainda mais este estudo,  observou-se,  em 

especial,  algumas  das  questões  específicas  do  inventário  para  detecção  da 

tecnodependência. 
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Pode-se verificar que mais de 60% dos entrevistados de ambos os grupos 

manifestaram alguma manifestação de insegurança na ausência de seu celular ou 

computador, sendo que aproximadamente 40% do total de entrevistados apresenta 

insegurança com freqüência considerável (Tabela 20 e Gráfico 23).

Tabela 20 – Questão: Se sente inseguro sem seu celular ou computador?

Opção GRUPO 1 % GRUPO 2 %

Nunca 32 36,78 25 36,23

Raramente 22 25,29 16 23,19

Às vezes 20 22,99 9 13,04

Freqüentemente 13 14,94 19 27,54

FONTE: questionários respondidos

Gráfico 23 – Questão: Se sente inseguro sem seu celular ou computador?
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Com relação à ansiedade,  mais de 70% dos entrevistados de ambos os 

grupos manifestaram algum grau manifestação de ansiedade na ausência de seu 

celular ou computador, sendo que aproximadamente 45% do total de entrevistados 

apresenta ansiedade com grau considerável (Tabela 21 e Gráfico 24).
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Tabela  21  –  Questão:  Fica  ansioso  quando  não  consegue  usar  seu 
celular ou seu PC?

Opção GRUPO 1 % GRUPO 2 %

Nunca 23 26,74 18 26,09

Raramente 24 27,91 18 26,09

As vezes 19 22,09 13 18,84

Freqüentemente 20 23,26 20 28,99
FONTE: questionários respondidos

Gráfico 24 - Questão: Fica ansioso quando não consegue usar seu 
celular ou seu PC?
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O hábito  de  levar  o  celular  e  personal  computer  em férias  e  passeios 

mostrou-se presente e bastante aceito, pois apresentou freqüência em pouco mais 

que 50% dos entrevistados em ambos os grupos, sem distinção para sexo ou faixa 

etária.
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O costume de levar seu celular ou computador não está incorporado ao dia 

a dia de apenas 20% dos entrevistados. (Tabela 22 e Gráfico 25).

Tabela 22 –  Questão: Costuma levar seu PC e/ou celular em suas férias, 
seus passeios sociais ou de lazer?

Opção GRUPO 1 % GRUPO 2 %

Nunca 19 22,09 17 24,64

Raramente 20 23,26 16 23,19

As vezes 21 24,42 12 17,39

Freqüentemente 26 30,23 24 34,78

FONTE: questionários respondidos

Gráfico  25 –  Questão: Costuma levar seu PC e/ou celular em suas 
férias, seus passeios sociais ou de lazer?
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Para  mais  de  50%  dos  entrevistados  em  ambos  os  grupos  o  fator 

irritabilidade  por  não  dispor  de  tempo  para  “navegação”   mostrou-se  presente 

(Tabela 23 e Gráfico 26).
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Tabela 23 – Questão:  Fica irritado quando não dispõe de tempo para 
ficar na internet?

Opção GRUPO 1 % GRUPO 2 %

Nunca 39 45,88 30 43,48

Raramente 23 27,06 20 28,98

As vezes 16 18,82 13 18,84

Freqüentemente 7 8,24 6 8,70

FONTE: questionários respondidos

Gráfico 26 – Questão:  Fica irritado quando não dispõe de tempo 
para ficar na internet?
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O fator específico, dificuldades mnemônicas para mensagens de texto e e-

mails,  foi  mensurado com a aplicação da questão “Freqüentemente esquece das 

informações que recebe ou apresenta bastante dificuldade para lembrar do que leu 

há  pouco tempo?”   O resultado obtido foi,  novamente,  equivalente  para os  dois 
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grupos estudados. O percentual de apresentação desta dificuldade ficou entre 55% 

para  o  Grupo  1  e  58%  para  o  Grupo  2  para  as  opções  “Às  vezes”  e 

“Freqüentemente” (Tabela 24 e Gráfico 27).

Tabela  24  –  Questão:  Freqüentemente  esquece  das  informações  que 
recebe ou apresenta  bastante  dificuldade para  lembrar  do  que leu  há 
pouco tempo?

Opção GRUPO 1 % GRUPO 2 %

Nunca 13 15,12 8 11,59

Raramente 26 30,23 21 30,43

Às vezes 35 40,70 22 31,89

Freqüentemente 12 13,95 18 26,09

FONTE: questionários respondidos

Gráfico 27– Questão: Fator Mnemônico específico para mensagens e e-mails
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Como resultado da pesquisa realizada, o tecnoestresse seguiu o mesmo 

padrão  das  doenças  em  geral,  provando  ser  extremamente  “democrático” e 

abrangente, pois mesmo submetidos a diferentes graus de cobrança e tendo como 

conseqüência diferentes aspectos ao impacto das evoluções da tecnologia, os dois 
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grupos mostraram padrões de manifestação do estresse muito semelhantes (qui-

quadrado = 0,2041 - não significante).

Novamente o mal se mostra democrático atingindo não só aqueles que têm 

por obrigação produzir e processar novas fontes, mas também ao cidadão comum, 

de forma tão silenciosa e traiçoeira para um quanto para outro.

Os problemas levantados pelo uso das novas tecnologias são, no entanto 

infinitamente  menores  que  os  benefícios  trazidos  por  esse  fascinante  canal  de 

aproximação dos povos, de democratização dos conhecimentos e de globalização 

da solidariedade. Segundo Di Franco (1997), seus desvios não serão resolvidos por 

meio de tutelas governamentais, mas que a Internet salienta uma nova realidade: 

chegou  para  todos,  sobretudo  para  a  família,  a  hora  da  liberdade  e  da 

responsabilidade. A educação para o exercício da liberdade é o grande desafio dos 

nossos  dias.  Como  salientou   o  autor  “ao  atingir  tantas  pessoas,  com  tanta 

facilidade,  a  Internet  pode  resultar,  ironicamente,  em que  as  pessoas  precisem 

menos dos governos, na medida em que coloca a tecnologia nas mãos de quem 

quiser". 

É  fato,  que   há  impactos  que  resultam  em  significativas  mudanças 

comportamentais que não podem deixar de ser pontuadas.

5.6 TECNOLOGIA E MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS

Desde a última década do século passado, houve uma rápida introdução de 

tecnologias modernas de informação, não só nos locais de trabalho, como dentro 
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dos  lares.  No  Brasil  e  no  mundo,  famílias  inteiras  estão  sendo  estimuladas 

desenfreadamente a “se conectar” para não se tornarem “analfabetas digitais”.

Acaba nascendo uma cultura que prega ser a desinformação sinônimo de 

ostracismo, de perda de poder e de empregabilidade. Na busca pelo saber, quase 

um crescimento vegetativo, não existe uma estratégia de gerenciamento para criar 

uma sociedade pronta para lidar com tanta informação. Entende-se que quanto mais 

saber puder apreender, mais eficiente será – mas não se diz como “chegar lá” sem 

adoecer.

Se não bastasse a competitividade instaurada, há o aumento da capacidade 

de  aquisição  para  toda  a  sorte  de  equipamentos  modernos  de  tecnologia  da 

informação. O resultado é o contínuo bombardeio de informações sobre o indivíduo, 

que não tem tempo para assimilá-las.

As mudanças implantadas nas organizações são categóricas e baseadas 

numa visão tecnocrata. A substituição da mão-de-obra humana pela tecnologia é 

real ou iminente em todas as áreas de trabalho. Logo, para se manter no mercado, o 

indivíduo precisa se armar de novos conhecimentos sobre as novas tecnologias. 

Todos os dias,  novas estratégias de gerenciamento de pessoas são anunciadas 

para  criar  organizações  mais  eficientes  e  flexíveis.  Reorganizações  radicais  e 

“downsizings36 “, como conseqüência dessas mudanças, geram preocupações sobre 

o possível impacto no número de vagas e estabilidade empregatícia, o que reflete no 

bem-estar psicossomático.

Portanto,  para  se  manter  no  mercado  de  trabalho,  o  indivíduo  tem  que 

participar  de  uma  verdadeira  maratona  de  situações  contraditórias,  paradoxais, 

senão  mutuamente  exclusivas.  Educação  continuada,  dedicação  exclusiva  à 

36 Corte de pessoal, diminuição do quadro funcional de uma empresa - geocites
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empresa,  reciclagens,  amigos,  família,  lazer,  investimentos,  cultura,  atividades 

físicas. Tudo isso, em dias “curtos” de “apenas 24 horas”, entre as quais deve achar 

momentos  para  cultivar  sua  network necessária  e  imprescindível  à  sua 

empregabilidade.

É fato que, a partir deste capitalismo paradoxal, fez-se necessária a criação 

de  normas  regulamentadoras  para  tentar  manter  a  integridade  física  e  mental 

humana, para determinar o quanto se dedicar  ao trabalho pode ser considerado 

dentro dos padrões de manutenção de saúde ou o quanto pode ser abusivo e lesivo 

(NR-17 – Ergonomia – MTE).

Da mesma forma, em relação à sua capacidade laboral, se, por um lado, a 

sociedade e  seu empregador  estimulam o  indivíduo a superar  seus limites e se 

dedicar o máximo possível, por outro, concomitantemente, cobram-lhe o equilíbrio 

emocional,  ressaltando  a  importância  do  lazer  e  do  convívio  familiar  para  a 

manutenção e geração da saúde mental. A cultura instituída cobra, inexoravelmente, 

que os pais dêem atenção aos filhos, desde que estes não interfiram no horário de 

trabalho daqueles.

A quem caberia o ônus do gerenciamento do uso da tecnologia de forma a 

evitar as conseqüências negativas do stress?

Skinner  (1969)   afirma  que  a  ciência  não  traz,  em si,  a  capacidade  de 

monitorar o uso que se faz de sua produção. Ele acredita gerenciar o seu uso é 

competência da sociedade civil organizada

O homem é, em grande parte, responsável pelo ambiente em que 
vive.  Mudou  o  mundo  físico  para  minimizar  as  propriedades 
aversivas e maximizar os reforços positivos, e construiu sistemas de 
governo,  religião,  educação,  econômicos  e  psicoterápicos  que 
promovem  contatos  pessoais  satisfatórios  e  o  tornam  mais 
habilidoso,  informado, produtivo, e feliz.  Ele está engajado em um 
exercício  gigantesco de auto-controle,  e  como resultado tem cada 
vez  mais  tornado  real  seu potencial  genético.(SKINNER,  1969,  p. 
45).



101

Conseguiria  a  sociedade  impor  limites  aos  seus  instintos  competitivos  e 

parar de competir com o computador; controlar seus desejos de alienação e parar de 

dedicar horas de sua vida a navegações fúteis e infrutíferas; trabalhar e enfrentar 

suas fraquezas e inseguranças e passar a olhar de frente outros seres humanos 

para passar a somente obter vantagens da tecnologia? 

Se  assim  o  fizer,  não  terá  que  abrir  mão  da  comunicação  instantânea, 

compartilhamento  de  dados  e  conhecimentos,  velocidade  e  precisão  estatística, 

conversores, localização, entretenimento e serviços que são apenas algumas das 

vantagens  que,  atualmente,  estão  ao  alcance  de  todos  até  em  seus  aparelhos 

celulares.

Além disso, com a democratização da internet, tem-se acesso a um universo 

de informações tão amplo que não caberia em nenhuma biblioteca física no mundo. 

Estaria a sociedade pronta para delegar tarefas e tomadas de decisões para 

a máquina? Para Ayres (2007), poderosos programas de análise de dados começam 

a abrir vantagem sobre as pessoas na tomada de decisões. Se for assim, estaria a 

sociedade  pronta  para  assumir  a  supremacia  da  máquina  no  armazenamento  e 

cruzamento de dados? Para encarar a máquina vencendo sempre, na rapidez, na 

quantidade de dados armazenados e no acerto das decisões? 

Pode  ser  que  o  ser  humano  consiga  enfrentar  o  sentimento  vivido  por 

Kasparov, ao ser derrotado pelo Deep Blue em 1997 (IBM37), porque o computador 

fez  as  melhores  previsões  de  jogadas.  É  verdade  que  o  Deep  Blue  tinha  sido 

alimentado por outros humanos com uma enorme base de dados, contendo todos os 

movimentos de dezenas de milhares de jogos de todos os grandes campeões da 

37 http://www.research.ibm.com/deepblue/ página do evento
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História, os quais acessava para prever o melhor movimento a ser feito. Mas poder-

se-á lançar mão do mesmo procedimento para substituir as decisões de juízes e de 

Cortes Supremas, da mesma forma como o fazem os produtores de Hollywood para 

prever quantos ingressos um filme venderá? 

Um caminho factível seria usar a tecnologia para saber o que vai e o que 

não vai funcionar e para auxiliar em todas as áreas que a ciência, o senso comum e 

a ética o permitirem. Nesse sentido, ela se mostraria uma ferramenta incrivelmente 

poderosa. Porém, delegar à máquina a responsabilidade pelas tomadas de decisão 

ainda é um passo que o homem não se permite dar. Para Ayres (2007), a mesma 

tecnologia tornará desnecessário aprender línguas estrangeiras. “As crianças fariam 

melhor aprendendo linguagem de computação e estatística, para analisar dados e 

tomar  melhores  decisões  (em  detrimento  da  aprendizagem  de  uma  língua 

estrangeira)”.

O que se sabe é que são muitas as mudanças que a tecnologia virá a impor 

no “modus vivendi” de uma sociedade tecnicista e competitiva. Desde a educação 

básica até os valores morais, todos sofrerão mudanças que, se bem conduzidas, 

poderão transformar o mundo individualista numa grande aldeia global. Seja usando 

a ferramenta “tradutor” em línguas para desconstruir a torre de babel, seja colocando 

o morador doente de Brumado (sertão da Bahia) em contato com o médico residente 

em Liege (França).



103

6 CONCLUSÕES

Frente ao quadro percebido,gera-se um sistema retroalimentado. O uso da 

tecnologia gera a necessidade do uso de mais tecnologia.  É um looping girando 

sobre  si  mesmo,  cada  vez  com  mais  velocidade.  Ou  seja,  a  tecnologia  gera 

conhecimento,  este  gera  tecnologia,  que  gera  conhecimento...Retro-alimentação 

contínua, perdendo-se a noção do quê gera o quê.

É fato que, se não forem tomadas providências, a tendência emergente é a 

disseminação  do  tecnoestresse.  Partindo  da  suposição  de  que  o  profissional 

pesquisador  detenha  maior  conhecimento  de  respostas  mais  eficientes  aos 

estímulos  estressantes,  caberá  também a  ele  o  encargo  de  controlar  os  efeitos 

negativos do uso da tecnologia sobre a população em geral?

Para  todas  as  profissões  há  o  risco  e,  para  evitar  que  o  profissional 

engrosse a lista dos tecnostressados, o primeiro passo é identificar se ele apresenta 

algum tipo de comportamento de risco. Depois, impor limites próprios. Organizar, 

limitar e colocar cada coisa em seu lugar poderá ser o caminho perfeito para evitar 

que a tecnologia se transforme de mocinho em bandido nesta história real (ROSSI, 

2008).

É  fato  que  a  premissa  dessa  pesquisa  não  foi  comprovada,  mas  foram 

lançadas  hipóteses  acerca  da  capacidade  resiliente  do  indivíduo  que  exerce 

atividades que envolvam constante aprendizagem, pesquisa e  estudos em geral. 

Sugere-se  que,  justamente  por  isso,  estudos  constantes,  o  pesquisador  não 

apresente maior número ou intensidade dos sintomas do estresse.

Segundo  Skinner  (2003),  o  comportamento  dos  indivíduos  é,  também, 

conseqüência  do  ambiente  no  qual  estão  inseridos.  Mesmo ressaltando que um 
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comportamento  nunca  é  idêntico  a  outro,  o  autor  afirma  que  comportamentos 

distintos compartilham uma mesma classe quando produzem efeitos funcionalmente 

semelhantes sobre o ambiente, por gerar uma mesma conseqüência. Uma classe de 

comportamentos é afetada pelo modo como atua no ambiente, a conseqüência do 

comportamento modifica a probabilidade de ocorrência desse comportamento numa 

mesma classe.

Skinner explica que o mecanismo de seleção do comportamento encontra o 

seu  paralelo  na  noção  de  reforçamento  diferencial.  Nesse,  o  ambiente  de  um 

indivíduo pode determinar, dentre os comportamentos presentes em seu repertório, 

quais  terão  maior  ou  menor  probabilidade  de  ocorrência  por  meio  da 

conseqüenciação do comportamento.

Outra  hipótese,  seria  a  de  que  as  atividades  que  envolvem  pesquisa  e 

estudo, portanto a apreensão de novos conhecimentos, exijam uma carga afetiva e 

emocional  para  seu  sucesso.  A  relação  com  a  aprendizagem,  por  parte  do 

pesquisador, seria mais prazerosa e satisfatória do que a relação que o cidadão 

comum conseguiria estabelecer.  As possibilidades de satisfação na aprendizagem 

exerceriam um papel definitivo na não incidência de estresse, pois o vínculo com a 

aprendizagem, sendo positivo, não gera sobrecarga, ao contrário, gera satisfação e 

realização pessoal.  Vale lembrar que, gerando satisfação haveria motivação para a 

busca de mais conhecimentos e, aí sim, sem o devido auto-controle, poderia surgir o 

quadro da tecnodependência  (PICHON-RIVIERE,1989).

Enfim, seriam a SFI e a tecnodependência a dupla de acometimentos deste 

século,  substituindo  e  superando  a  depressão  do  século  passado.  Criadas  pelo 

homem, estas são a prova da evolução humana até nas suas mazelas, sendo que, 

além de incrementadas, vêem em dupla, uma se unindo sinergicamente à outra.
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7 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

• Parametrizar  inventários  detectores  de  tecnoestresse  com  sugestões 

para seu controle e administração.

• Criar metodologias de controle da manutenção, melhoria da qualidade de 

vida e saúde do cidadão.

• Avaliar  o  impacto  que  a  mudança  tecnológica  exerce  nas  pessoas, 

buscando tornar a tecnologia uma fonte de apoio e não, de escravidão. 

• Investigar  e  detectar  as  causas  da  maior  incidência  de  estresse  em 

indivíduos do sexo feminino.

•  Verificar  a  eficácia  das  escolhas  de  enfrentamento  e  do  nível  de 

resiliência,  realizando  um  comparativo  entre  o  “Questionário  para 

Levantamento  de  Exposição  aos  Eventos  Vitais”  e  o  “Inventário  de 

Sintomas do Estresse”.

• Aprofundar investigações sobre estimulação mnemônica. 

• Aprofundar  investigações  sobre  a  importância  do  vínculo  com  a 

aprendizagem  na incidência de tecnofilia e SFI.

• Estudar  os  efeitos  que  a  tecnologia  no  surgimento  de  mudanças 

comportamentais, nos relacionamentos, nos valores e na ética em nossa 

sociedade.
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ANEXO A  - QUESTIONÁRIO  PARA  LEVANTAMENTO  DE  PERFIL 

TECNOESTRESSOR

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PERFIL TECNOESTRESSOR

Este questionário está dividido em três partes e envolve duas verificações 
relacionadas ao estresse. 

A primeira parte destina-se à caracterização do seu perfil bio-psico-social. 
Na 2ª parte, você responderá a um auto-teste que indicará como você está 

reagindo aos fatores estressantes do dia-a-dia e qual sua probabilidade de vir a ter 
problemas de saúde decorrentes de tais fatores estressantes.

Ao responder a 3ª parte, você estará fornecendo os dados necessários para 
avaliar seu relacionamento com a tecnologia.

Para obter os resultados destas avaliações, basta responder ao teste e enviá-
lo para cbittencourtl@yahoo.com.br 

Além de receber seu perfil, você estará colaborando para uma dissertação de 
mestrado sobre tecnoestresse.

Os dados obtidos através desta pesquisa serão divulgados globalmente, sem 
citar  o  nome  dos  participantes.  Ao  receber  os  questionários,  antes  de  serem 
tabelados, as identificações serão descartadas.

1ª PARTE

Sexo:
( ) Masculino   ( ) Feminino

Idade:
( ) 18 anos ou menos ( ) 19 a 25 anos ( ) 26 a 35 anos ( ) 36 a 45 anos 
( ) 46 anos a 55 anos ( ) acima de 56 anos

Estado civil:
( ) casado      ( ) solteiro      ( ) divorciado      ( ) viúvo      ( ) outros 

Filhos:
( ) Não    (  ) Sim      Quantos? _______

Freqüência com que pratica exercícios físicos:
( ) não pratica     ( ) 1x por semana     ( ) 2 a 3x por semana     ( ) além de 3x por semana

Grau de instrução:
( ) 1º grau incompleto     ( ) 1º grau completo

( ) 2º grau incompleto     ( ) 2º grau completo

( ) 2º grau técnico  incompleto     ( ) 2º grau técnico completo 

( ) Superior incompleto     ( ) Superior completo

( ) Especialização     ( ) Mestrado     ( ) Doutorado     ( )Pós-doutorado

Ano de conclusão do último curso realizado _______

mailto:cbittencourtl@yahoo.com.br
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Profissão/ Área de atuação: ____________________________________

Tempo de atuação profissional: ____________

2ª PARTE38

2.a) Marque com um “X” a resposta que corresponder a um evento ocorrido no último ano.

Saúde UMV

Uma doença ou lesão que foi:
Muito séria 74

Moderadamente séria 44

Pouco séria 20

Trabalho UMV

Mudança para novo tipo de trabalho 51
Mudança nas condições trabalho 35

Mudança de responsabilidades no trabalho 41
Fazendo cursos para ajudar no trabalho 18

Problemas no trabalho 32
Grande readaptação nos negócios 60

Demissão do emprego 74
Aposentadoria 52

Casa e Família UMV

Mudança de residência 40
Grande mudança nas condições de vida 42

Mudança nos hábitos familiares 25
Grande mudança na saúde ou no comportamento de um familiar 55

Casamento 50
Gravidez 67

Aborto 65
Nascimento (ou adoção) de criança 66

Cônjuge começa ou pára de trabalhar 46
Aumento nas discussões com cônjuge 50
Problemas com familiares ou parentes 38 x

Divórcio dos pais 59
Casamento de um dos pais 50

Separação do casal por dificuldades no trabalho ou no relacionamento 79
Filho sai de casa 42

Parente vai morar com você 59
Divórcio 96

Nascimento de neto 43
Morte do cônjuge 119

Morte de filho 123
Morte dos pais ou irmão(s) 101

38 Baseado em autoteste que é parte de uma avaliação completa, "Breve Inventário de Causas e Estratégias para Lidar 
com o Stress" (Brief Stress & Coping Inventory - Brief SCI) e no inventário para levantamento do stress  de Marilda 
Lipp.
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Pessoal e Social UMV

Mudança em hábitos pessoais 26
Iniciando ou concluindo estudos 38

Mudança de escola ou universidade 35
Mudança de convicções políticas 24

Mudança de crença religiosa 29
Mudança nas atividades sociais 27

Férias 24
Novo relacionamento afetivo 37

Noivado 45
Problemas de relacionamento pessoal 39

Dificuldades sexuais 44
Acidente 48

Pequena violação da lei 20
Preso 75

Decisão importante sobre o seu futuro 51
Realização pessoal importante 36

Morte de um amigo próximo 70

Financeiro UMV

Perda significante de renda 60
Aumento significante de renda 38

Perda/prejuízo na propriedade pessoal 43
Grande aquisição 37

Pequena aquisição 20
Dificuldades de crédito 56

2.b)Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder ao número de ocorrências 
vivenciadas no último mês.

1. Teve dificuldade para conciliar o sono ou acordou várias vezes durante a noite?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

2.  Perdeu a paciência com mais facilidade do que o habitual? 
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

3. Teve  dificuldades  para  se  concentrar?  Ligou  o  “piloto  automático”  com  mais 
freqüência? 

( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

4. Ficou remoendo a mesma idéia por muito mais tempo do que o necessário ou 
lembrou várias vezes do mesmo assunto?

( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

5. Esqueceu compromissos ou datas?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

6. Sentiu  dores  de  estômago  ou  apresentou  desordens  intestinais  sem  motivo 
aparente?

( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente
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7. Sentiu dores musculares (nuca, costas ou ombros) sem ter realizado exercícios 
significativos ou sentiu dores de cabeça sem qualquer outro sintoma como febre 
ou coriza?

( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

8. Acordou com a sensação de ter dormido pouco ou de que todos os dias são 2ª 
feira?

( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

9. Teve a sensação de que não conseguiria realizar as suas tarefas corriqueiras?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

10.Sentiu-se mais emotivo do que o habitual? 
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

11.Percebeu taquicardia ou sensação de pressa?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

12.Sentiu angústia ou opressão na respiração?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

13.Sentiu a palma das mãos e/ou pés úmidos ou demasiadamente frios?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

14.Costuma realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente 

3ª PARTE  39  

Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder ao seu padrão comportamental.

15.Você se sente inseguro sem seu celular ou computador?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

16.Fica ansioso quando não consegue usar seu celular ou seu PC?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

17.Costuma levar seu PC e/ou celular em suas férias, seus passeios sociais ou de 
lazer – casamentos, piscina, sauna, praia ou cinema? 

( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

18.Durante  cerimônias,  no  cinema  ou  teatro,  você  costuma  checar  seu  celular 
periodicamente? 

( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

39 Baseado na reportagem Fonte: Revista Viva Saúde, janeiro de 2007/ ANA MARIA ROSSI, PH.D., PRESIDENTE DA 
INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION NO BRASIL (ISMA-BR)

http://saude.abril.com.br/
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19.Você envia e-mails para colegas de sua sala ou salas vizinhas?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

20.Fica irritado quando não dispõe de tempo para ficar na internet?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

21.Tem mudado ou mudou seus hábitos para pode ficar mais tempo on line?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

22.Tem se isolado de seus colegas e/ou de sua família para ficar no micro?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

23.Para evitar críticas, esconde quantas horas passa no PC?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

24.Tende a usar seu equipamento eletrônico para afugentar suas preocupações?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

25.Você verifica seu e-mail diversas vezes por dia?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

26.Freqüentemente esquece das informações que recebe ou apresenta bastante 
dificuldade para lembrar do que leu há pouco tempo?

( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

27.Sente-se mais para “escravo” da tecnologia do que “patrão” da mesma?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

28.Acompanha  todos  os  lançamentos  de  ponta  e  não  sossega  enquanto  não 
consegue adquiri-los ou ao seu similar? 

( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente

29.Compra equipamentos com mais funções do que as necessárias?
( ) Nunca   ( ) Raramente    ( ) Às vezes     ( ) Freqüentemente
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