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    RESUMO 

 

Este estudo buscou investigar as causas e consequências da prática problemática de binge 

watching nos telespectadores. Uma amostra de 388 respondentes foi submetida a um estudo 

conduzido em três partes, sendo elas: Modelagem de Equação Estrutural (PLS-SEM), Análise 

da Condição Necessária e Redes Neurais Artificiais. Todos os passos tinham como objetivo 

refinar a pesquisa e identificar os fatores percursores que poderiam influenciar a prática. A 

Modelagem de Equação Estrutural evidenciou que o Tédio é o percursor mais forte da relação, 

sendo tal construto o mais importante, conforme as Redes Neurais Artificiais, para o 

entendimento das motivações do binge watching.  Já na Análise das Condições Necessárias, o 

construto das Relações Parassociais apresentou maiores resultados, indicando que o 

engajamento do telespectador está associado a capacidade de se relacionar com os personagens. 

Com isso, o presente estudo foi capaz de evidenciar que o consumo de mídia neste formado, 

associado a pré-disposição psicológica dos telespectadores, pode acarretar no desenvolvimento 

de sintomas negativos semelhantes ao vício em diversas tecnologias, comprometendo a vida do 

indivíduo tanto fisicamente quando psicologicamente. Os fatores analisados (tédio, grau das 

relações parassociais, ansiedade social e depressão) se confirmaram como percursores da 

prática, influenciando o efeito compulsório do binge watching. Além disso, o estudo proveu a 

validação de duas hipóteses de moderação: a primeira sobre a relação entre o escapismo, a 

depressão e o binge watching e a segunda sobre a ansiedade social, as relações parassociais e o 

binge watching. Assim, o estudo cumpre o papel de conscientizar os indivíduos sobre os 

problemas associados a esta prática, haja vista, os resultados desta pesquisa evidenciaram que 

a prática de binge watching não se apresenta apenas como uma forma de entretenimento 

inofensivo, podendo, a depender das motivações do indivíduo apresentar uma forma 

problemática desse comportamento.  

 

Palavras-chave: Binge watching, relações parassociais, tedio, ansiedade social e depressão. 



ABSTRACT 

 

The goal of this study was to investigate the causes and consequences of the problematic binge 

watching behavior in consumers. A sample of 388 respondents was submitted to a study 

conducted in three parts: Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Necessary Condition 

Analysis and Artificial Neural Networks. All steps were aimed to refine the research and 

identify precursors factors that could influence the practice. The Structural Equation Modeling 

showed that boredom is the strongest precursor, and this construct is the most important, 

according to Artificial Neural Networks, for understanding the motivations of binge watching. 

In the Analysis of Necessary Conditions, the Parasocial Relationships construct showed higher 

results, indicating that viewer’s engagement is associated with the ability to relate to the 

characters. With this, the present study was able to show that the consumption of media in this 

format, associated with the psychological predisposition of the viewers, can lead to the 

development of negative symptoms similar to addiction in various technologies, compromising 

the individual’s life both physically and psychologically. The factors analyzed (boredom, 

degree of parasocial relationships, social anxiety, and depression) were confirmed as precursors 

of the practice, influencing the compulsory effect of binge watching. In addition, the study 

provided the validation of two moderation hypotheses: the first on the relationship between 

escapism, depression and binge watching and the second on social anxiety, parasocial 

relationships and binge watching. Thus, the study fulfills the role of making individuals aware 

of the problems associated with this practice, given that the results of this research showed that 

the practice of binge watching is not presented only as a form of harmless entertainment, and 

may, depending on the motivations of the individual to present a problematic form of this 

behavior. 

 

Keywords:  Binge watching, parasocial relationships, boredom, social anxiety, and depression. 
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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém 

ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.”  

      (Arthur Schopenhauer) 
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1        INTRODUÇÃO 

A explosão de tecnologias disruptivas da última década tornou obsoletas tecnologias 

anteriormente estabelecidas, mudando os critérios e métricas de competição entre empresas de 

um determinado segmento (Danneels, 2004; Noh, 2021). Estas tecnologias trouxeram uma nova 

cara para o consumo de séries, dando espaço para os serviços de “streaming on demand”, 

caracterizados por fornecer serviços aos consumidores por meio de uma conexão de dados sem 

a necessidade de armazenamento físico do produto (Hiller & Walter, 2015).  

Assim, ao implementar maneiras inovadoras de acesso à mídia, os serviços de “vídeo 

on demand” renovaram o conceito de assistir à televisão (Boca, 2019), acarretando no 

crescimento e popularidade de um comportamento social de consumo de conteúdo em forma 

de maratonas, conhecido como “binge watching” (Flayelle et al., 2020; Song et al., 2021).  

Assim, realizou-se uma avaliação das publicações feitas sobre o tema nas plataformas 

cientificas Scopus e Web Of Science (WOS), onde foi possível corroborar a ascensão do tema 

nos últimos 5 anos (2016 a 2021), conforme disposto na Figura 1. Tal análise foi realizada com 

ajuda do software bibliométrico Bibliometrix versão 3.0.2 (base R) com a interface Biblioshiny 

(Aria & Cuccurullo, 2017).  

 
Figura 1:Número de publicações sobre o tema ao longo dos anos nas plataformas WOS e Scopus. 
Fonte: Saída do Software Biblioshiny 
 

Ainda, foram encontrados 125 artigos sobre o tema, 85 deles publicados entre 2019 e 

2021. Aprofundando as análises, na Figura 2 é possível verificar os 10 autores com maior 

volume de produção nos últimos anos. O tamanho e tonalidade dos círculos azuis são 

proporcionais ao número de documentos produzidos e citações. Assim, evidencia-se que 

Billieux (2017), Flayelle (2017) e Maurage (2017) são os autores mais relevantes na temática 
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desde 2017. Além disso, evidenciou-se a existência de poucas publicações sobre o tema em 

território nacional, tornando relevante a contribuição do presente trabalho. 

 

Figura 2: 10 Autores de maior produção sobre o tema 
Fonte: Saída do Software Biblioshiny 
 

Apesar do número crescente de publicações acadêmicas sobre o tema, o conceito de 

binge watching carece de uma definição padronizada. Geralmente é definido como o consumo 

autodeterminado de vários episódios de um programa consecutivamente durante um curto 

período de tempo (Panda & Pandey, 2017). A Netflix, por exemplo, definiu o comportamento 

como assistir de dois a seis episódios do mesmo programa de uma vez, ao passo que alguns 

estudiosos definem este comportamento como o ato de assistir a pelo menos dois episódios da 

mesma série ininterruptamente (Castro et al., 2021). A Figura 3 evidencia a frequência de binge 

wacthing por idade, indicando que a prática está presente em diversas faixas etárias. 

Figura 3: Frequência de Binge Wacthing por idade. 

Fonte: Civic Science (2020). 
 

A popularidade dos serviços de TV distribuídos pela Internet, como Netflix, Amazon 

Video e Disney Plus, junto com a produção de histórias mais elaboradas contribuíram para a 

popularização do binge watching. A motivação para o consumo de séries por meio desta 

estratégia é o sentimento dos espectadores de que isso aumenta o realismo de um programa, 

trazendo-os para mais perto de seus mundos, personagens e enredos (Pittman & Steiner, 2019). 

Neste sentido, o presente trabalho se justifica devido ao crescimento e popularidade do 

binge watching e das discussões sobre potenciais resultados adversos que podem surgir do 
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excesso destas maratonas de séries  (Flayelle et al., 2019).  Isto se dá, pois, as adversidades de 

seu uso excessivo podem afetar seus usuários no âmbito social, físico e mental, assim como 

ocorre no uso excessivo de jogos de videogame, de smartphones e da Internet (Ort, 2021), sendo 

os sintomas sentidos pelos praticantes do binge wacthing os mesmos apontados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como sintomas problemáticos do vício em novas 

tecnologias ( Starosta et al., 2021).  

Atualmente, o Brasil é tido como o 5º maior mercado de streaming on demand do 

mundo, sendo também, o segundo maior mercado da companhia líder do segmento, a Netflix. 

(Comparitech, 2019). Adicionalmente, durante a pandemia da COVID-19 o mercado nacional 

de streaming on demand de séries e filmes sofreu um aumento de 58% entre 2019 e 2020, 

alterando o tempo médio gasto pelos brasileiros no consumo deste tipo de entretenimento de 37 

minutos para 1 hora e 49 minutos por dia (Kantar, 2021).  

Neste contexto, é relevante mencionar que a ascensão da pandemia global da COVID-

19 pode ter levado ao aumento da pratica de binge watching, sendo motivado pelo isolamento 

social, de modo que, para suprir suas necessidades e lidar com o tédio ou a ansiedade, os 

indivíduos buscam sessões desta natureza para se entreter (Dixit et al., 2020).  

Ademais, ressalta-se que o consumo de mídia tem um papel crucial na vida cotidiana de 

muitas pessoas, sendo usados ativamente para se recuperar de exaustão emocional e cognitiva 

(Perks, 2019). Com isso, as pessoas podem assistir excessivamente para se entreter, para lidar 

com o tédio, para prevenir a solidão durante o isolamento ou podem assistir para escapar da 

ansiedade gerada por preocupações com as dificuldades relacionadas ao cenário pandêmico 

(Dobrowolska et al, 2020). 

Em suma, tendo em vista o crescimento do consumo de binge watching durante os 

últimos anos e, particularmente, durante a pandemia da COVID-19, torna-se necessário o 

desenvolvimento de estudos que abranjam as consequências que o seu uso excessivo pode trazer 

para os telespectadores. Adicionalmente, é essencial a condução de estudos que envolvam a 

população brasileira, tendo em vista a falta de pesquisas e artigos publicados que estejam 

voltados a prática do binge watching e suas consequências para o bem-estar dos brasileiros. 

Dessa forma, espera-se que o presente estudo auxilie na divulgação das problemáticas que 

envolvem a prática de binge watching e na condução de novas pesquisas sobre o referido 

fenômeno. 

Com isso, a partir das motivações expostas anteriormente, definiu-se o seguinte 

problema de pesquisa: quais as causas associadas a prática problemática de binge watching 

e suas consequências para os indivíduos? 
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Dada a relevância deste problema social, o objetivo geral desta pesquisa é compreender 

a relação da pratica problemática de binge watching (Young, 1998) com fatores, como a 

ansiedade social (Mattick & Clarke, 1998), a depressão (Lovibond & Lovibond, 1995),  o tédio 

(Farmer & Sundberg, 1986) e o desenvolvimento de relações parassociais (Rubin et al., 1985). 

Os objetivos específicos incluem identificar os principais fatores que podem indicar a prática 

problemática de binge watching, identificar as faixas etárias mais impactadas pela problemática 

e propor um modelo teórico para entender o fenômeno problemático de binge watching. 

O estudo proposto neste trabalho foi testado usando modelagem de equação estrutural, 

análise das condições necessárias e as redes neurais artificiais. A combinação de modelagem 

de equação estrutural e redes neurais está de acordo com as recomendações de diversos 

pesquisadores(Chong, 2013; Hew et al., 2016; Liébana-Cabanillas et al., 2017; Sharma et al., 

2017) por proverem  análises preditivas em vez de análise estatística explicativa causal, 

permitindo a construção e teste de teoria aprimorados (Chong, 2013). Já o uso da análise das 

condições necessárias tem o papel de evidenciar o grau de relevância das variáveis 

independentes com a variável dependente (Dul, 2016).O restante deste trabalho está organizado 

em cinco seções. A seção 2 destaca a literatura relevante e as hipóteses, a metodologia da 

pesquisa e os resultados são apresentados nas seções 3 e 4, respectivamente e, por fim, as 

conclusões são apresentadas na seção 5.  
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2        FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção, são apresentadas as variáveis utilizadas para a construção do presente 

trabalho, introduzindo suas definições e teorias que justificam sua participação no modelo 

teórico a ser apresentado posteriormente.  

 

 2.2      Prática problemática de binge watching  

Os avanços tecnológicos têm contribuído para o surgimento de novos comportamentos 

de consumo que podem potencializar a prática excessiva, sendo o binge watching um modelo 

de consumo de mídia que reflete tais mudanças (Flayelle et al., 2019; Flayelle et al., 2020). 

Nesse contexto, o binge watching pode ser compreendido como parte das estratégias das 

empresas de streaming on demand de filmes e séries, que buscam a produção de conteúdo que 

engaje e mantenha os espectadores interessados em suas produções por longos períodos de 

tempo, com o objetivo de reduzir a probabilidade de que tais espectadores cancelarem suas 

assinaturas mensais (Jenner, 2015; Song et al., 2021) 

Adicionalmente, durante a pandemia e o isolamento, as grandes empresas de streaming 

continuaram a lançar diversas novas séries inteiras que proporcionou as pessoas uma 

oportunidade perfeita para se envolver em maratonas e ingressar neste modo de consumo (Raza 

et al., 2021). Quanto as motivações dos consumidores, estudos corroboram para o entendimento 

de que a interação social, a fuga da realidade, o fácil acesso ao conteúdo,  a eficácia da 

publicidade dos provedores de conteúdo, entre outros, (Panda & Pandey, 2017; Shim et al., 

2018), motivam os indivíduos a assistir mais e mais, e que quanto mais assistem séries no 

formato de binge wacthing, mais tendem a retornar a pratica para se satisfazerem (Mikos, 2016; 

Panda & Pandey, 2017).  

Assim, apesar do binge watching proporcionar relaxamento, envolvimento e hedonismo 

para os espectadores, sua prática pode estar relacionada a diversas consequências negativas 

(Merikivi et al., 2020). Com isso, a preocupação quanto a este recente fenômeno social tem sido 

motivada pelas possíveis consequências para a saúde física e mental dos telespectadores, sendo 

potencialmente associado a problemas de saúde a longo prazo, como obesidade e doenças 

cardíacas (Flayelle et al., 2019), a negligência no trabalho ou nas relações sociais,  a 

procrastinação na hora de dormir e ao aumento do consumo de alimentos não saudáveis 

(Starosta & Izydorczyk, 2020). Além disso, constatou-se que indivíduos que exibem um 

comportamento problemático de assistir a seriados apresentam sintomas semelhantes a 

indivíduos com problemas de dependência de substâncias químicas (Shim et al., 2018). Já para  
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(Boca, 2019) a forma não saudável do binge watching pode estar relacionada às características 

das plataformas de streaming on demand e a pré-disposições psicológicas individuais (Starosta 

et al., 2021). 

Ressalta-se também que o termo “binge” vem do inglês e detêm conotação negativa, 

sendo frequentemente utilizado para referência a comportamentos de automutilação, como 

binge drinking (alcoolismo) e binge eating (compulsão alimentar) (De Feijter et al., 2016; 

Jenner, 2015). Além disso, sintomas psicológicos associados a falta de autocontrole do 

indivíduo identificados no binge eating, binge drinking e na compulsão por compras  podem 

ser encontrados na compulsão por assistir televisão (Burmeister & Carels, 2014; Song et al., 

2021) e, consequentemente no binge watching.  

Neste contexto, há evidências crescentes de que a prática prolongada de binge watching 

possa se tornar problemática, gerando consequências prejudiciais aos telespectadores como, por 

exemplo, problemas relacionados ao sono, o sedentarismo, a depressão (Shim et al., 2018), 

além do aumento da ansiedade devido ao isolamento social ocasionado pelo tempo gasto 

assistindo a séries sozinho (Vaterlaus et al., 2019). Além disso, a pratica problemática do binge 

watching é composto por seis sintomas: o hábito de assistir compulsivamente tem o papel de 

prover emoções positivas e regular emoções, o hábito de esconder o tempo gasto assistindo, a 

perca do controle sobre o tempo gasto assistindo, problemas para a saúde (falta de sono, 

alimentação pobre), preocupação (o indivíduo busca por mais informações sobre o conteúdo 

consumido) e, por último, consequências sociais negativas (Starosta et al., 2021). 

Logo, mediante ao apresentado acima, a prática problemática de binge watching foi 

escolhida como a variável dependente do estudo a ser conduzido.  

 

2.2       Fatores precedentes e consequências  

A seguir, serão apresentadas as variáveis independentes que serão utilizadas para as 

análises desenvolvidas no presente estudo.  

2.2.1    Relação Parassocial 

O construto da relação parassocial pode ser compreendido por uma relação interpessoal 

unilateral que os telespectadores estabelecem com os personagens da mídia, onde um vínculo 

de intimidade é desenvolvido com as personalidades por meio de experiências compartilhadas, 

sendo uma alternativa funcional aos relacionamentos interpessoais para algumas pessoas 

(Bond, 2021; Rubin & Mchugh, 1987).  
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Nesse contexto, conforme a noção de que o aumento do engajamento aumenta o impacto 

do consumo de mídia nas crenças, emoções ou comportamentos dos indivíduos, o binge 

watching foi relacionado a níveis mais elevados de identificação com personagens, os quais os 

adeptos ao comportamento desenvolveram relacionamentos parassociais mais fortes (Flayelle 

et al., 2020). 

Desse modo, Tais relações são de natureza simbólica e caracterizadas pela exposição 

repetida ao personagem ou figura midiática, sendo fruto do engajamento dos telespectadores 

com a mídia narrativa (Erickson et al., 2019). As relações parassociais normalmente refletem 

as relações sociais, mas as conexões com os personagens da mídia podem se tornar cada vez 

mais salientes em momentos de angústia  como, por exemplo, durante a pandemia da COVID-

19 (Bond, 2021).  

Assim, um estudo conduzido por Bond identificou que participantes com redução da 

interação cara-a-cara durante a pandemia apresentaram maior intensidade de relações 

parassociais, indicando a validade da hipótese de compensação parassocial (Bond, 2021), a qual 

indica que tais relações podem ter um papel compensatório nas necessidades interpessoais dos 

indivíduos (Madison et al., 2016). 

Nesse contexto, pessoas que se sentem sozinhas, isoladas ou que possuem problemas de 

habilidade social podem desenvolver relações parassociais mais intensas para satisfazer a 

necessidade de pertencer dos indivíduos (de Bérail et al., 2019), ou seja, a ansiedade social pode 

desempenhar um papel de moderador entre as relações parassociais com os personagens de 

séries e a prática do binge watching. 

Com isso, a hipótese de pesquisa definida para a tratativa deste construto foi 

determinada, conforme a seguir: 

H1: As relações parassociais aumentam a prática problemática de binge watching.  

 

2.2.2    Ansiedade social 

A ansiedade social pode ser definida como um medo excessivo e persistente de interação 

em situações sociais que são comumente evitadas ou suportadas de forma dolorosa e relutante 

pelo indivíduo. O desconforto e medo persistentes que os indivíduos portadores de ansiedade 

social sentem torna mais complicado o estabelecimento de relacionamentos positivos. Com 

isso, diversos estudos apontaram que indivíduos socialmente ansiosos utilizam a Internet como 

forma de suprir as necessidades sociais de maneira menos dolorosa, associando, assim, a 

ansiedade social ao desenvolvimento do uso problemático da Internet nos indivíduos (de Bérail 

et al., 2019; Lee & Stapinski, 2012, Huan et al., 2014). 
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Considerando, assim, que quanto mais ansioso socialmente um indivíduo é, mais ele 

pode desenvolver um uso problemático da Internet (Ostovar et al., 2016; Prizant-Passal et al., 

2016), a ansiedade social pode ser considerada uma predisposição ao uso problemático da 

Internet e, consequentemente, do binge watching.  

Esta tese pode ser suportada pois há uma associação positiva entre tempo gasto 

assistindo consumindo mídia televisiva e a ansiedade do indivíduo (Wit et al., 2011), na qual, 

indivíduos com maior ansiedade social estão mais propensos a assistir compulsivamente devido 

a sensação de proximidade com os personagens, ou seja, o hábito do binge watching pode 

prover aos telespectadores a participação em de interações sociais virtuais. (Sun & Chang, 

2021). Assim, os indivíduos que se sentem ansioso em relação às interações sociais pode buscar 

interações ou relacionamentos sociais virtuais por meio de binge watching. 

Em adição, a ansiedade social incentiva o estabelecimento de relações parassociais para 

satisfazer a necessidade de pertencer dos indivíduos (de Bérail et al., 2019). Neste sentido, 

compreende-se que os indivíduos socialmente ansiosos têm dificuldade em estabelecer 

relacionamentos e em satisfazer sua necessidade de pertencimento por meio de relações sociais 

da vida real (Huan et al., 2014). Em função disso, dependem de alternativas, como relações 

parassociais, para satisfazer sua necessidade de pertencimento (Hartmann, 2016), ou seja, a 

ansiedade social pode desempenhar um papel de moderador entre as relações parassociais com 

os personagens de séries e a prática do binge watching. 

 Deste modo, formulamos as hipóteses de estudo, conforme abaixo: 

H2: a ansiedade social moderará a associação entre relacionamentos parassociais e a 

prática problemática do binge watching de tal forma que, entre indivíduos altamente ansiosos, 

a relação entre relacionamentos parassociais e o uso do binge watching será maior do que entre 

pessoas com baixa ansiedade social. 

H3: A ansiedade social aumenta a prática problemática de binge watching. 

 

2.2.3.  Tédio 

O tédio pode ser definido como um baixo estado de excitação e insatisfação que é 

atribuído a um ambiente de estimulação inadequada (Chou et al., 2018). Em um estado de tédio, 

o mundo parece não só para ser desinteressante, mas também distante, estrangeiro e 

frequentemente inflexível. Há uma perda de valor, significância ou significado, em que nada na 

situação atual compele os indivíduos a se envolverem (Elpidorou, 2014). O cansaço que 

experimentamos enquanto entediado, agravado com a percepção de uma passagem mais lenta 

do tempo, torna a experiencia do tédio ainda mais aversiva ao indivíduo (Sackett et al., 2010). 
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Quando um episódio de tédio surge, a ausência de estímulos emocionais necessários 

para o indivíduo ocasiona a busca por experiências alternativas que suprimam o sentimento, 

mesmo que essas experiências tenham um impacto negativo em seu bem-estar (Whelan et al., 

2020). Logo, o tédio pode ser relacionado a distúrbios comportamentais como a depressão, a 

ansiedade, a raiva, agressão, uma menor tendência para se envolver em pensamentos ou gostar 

de pensar, uma propensão em cometer erros em de tarefas comuns, deficiências nas relações 

interpessoais e sociais, menor satisfação com o trabalho e com a vida (Elpidorou, 2014). 

Ademais, o tédio é um estado emocional amplamente disseminado e geralmente resulta 

em uso e abuso de substâncias e comportamentos mais extremos, como consumo excessivo de 

álcool (binge drinking) e uso abusivo da Internet (Biolcati et al., 2018; Chou et al., 2018). Mais 

especificamente, relatou-se que adolescentes com alta propensão ao tédio corriam mais risco 

de vício em Internet do que adolescentes não entediados. Com isso, o tédio provou ser um 

gatilho comum para o uso intensivo da Internet e pode resultar em um comportamento de uso 

particularmente problemático (Wang, 2019). 

A partir do exposto acima, o presente trabalha busca avaliar a relação entre o tédio e o 

hábito de binge watching. Assim, são formuladas a seguinte hipótese. 

H4: O tédio aumenta os efeitos negativos da prática problemática de binge watching. 

 

2.2.4 Depressão 

No presente estudo, a depressão é definida como um estado emocional desagradável 

demonstrado por vários sintomas, como atitudes negativas e pessimistas e perda de 

impulsividade (Ostovar et al., 2016).  

A depressão é a principal causa de deficiência não fatal em todo o mundo. Pode levar a 

um funcionamento psicossocial mais pobre, menor satisfação com a vida e com a carreira, mais 

dificuldade interpessoal, maior necessidade de apoio social e maior risco de suicídio (Primack 

et al., 2009). Os conteúdos presentes na mídia tendem a  levar à depressão de forma mais direta 

por meio da comparação constante que os espectadores podem fazer de si mesmo com imagens 

de personagens e situações altamente idealizadas (Bulck, 2000). 

Algumas pesquisas demonstraram uma relação positiva entre a prática frequente de 

binge watching e sintomas de depressão e solidão ( Starosta et al., 2021; Sun & Chang, 2021), 

além de indicar que tais sintomas são um preditor claro da perde de controle sobre o tempo 

realizando binge watching (Steins-Loeber et al., 2020).   

Em adição, alguns estados psicológicos presentes na compulsão alimentar (binge 

eating), como os sintomas de escapismo, de evitação de pensamentos negativos e os sintomas 
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depressivos, são semelhantes aqueles ligados ao consumo excessivo de programas de televisão 

(Burmeister & Carels, 2014). Nesse contexto, identificou-se que espectadores que estão se 

sentindo mais deprimidos tendem a realizar maratonas mais frequentemente e podem até se 

sentir mais deprimidos após uma sessão de binge wacthing, da mesma forma que o humor dos 

binge eaters tende a se tornar ainda mais negativo após um episódio de compulsão alimentar 

(De Feijter et al., 2016).  

Logo, definiu-se as seguintes hipóteses para a tratativa do referido construto: 

H5: A depressão aumenta os efeitos negativos da prática problemática de binge 

watching. 

 

2.2.5 Escapismo 

O escapismo consiste no ato de participar de atividades que sejam tão envolventes ao 

ponto de oferecer ao indivíduo um escape de realidades indesejadas, problemas ou pressões 

(Gao et al., 2017). É considerado como uma das principais motivações para o uso problemático 

da Internet, sugerindo que as pessoas entram no mundo online para experimentar uma fuga 

mental (Dobrowolska, 2020; Kardefelt-Winther, 2014).  

Em adição, o escapismo está envolvido em uma ampla gama de problemas psicológicos, 

tendo como motivação tomar medidas para influenciar ou evitar experiências negativas que 

envolvam emoções, pensamentos ou sensações físicas, a fim de regular as emoções dos 

indivíduos (Deleuze et al., 2019). Além disso, o escapismo é indicado como um fator chave do 

uso problemático da em Internet ou do vício em jogos online (Chen & Chang, 2019). Estudos 

constataram que jogadores que usavam jogos online como uma forma de evitar pensamentos 

sobre a vida real, experimentaram consequências mais negativas do hábito de jogar videogames 

do que indivíduos que não tinham está motivação. (Kardefelt-Winther, 2014).  

Com isso, o presente estudo incluiu a hipótese abaixo como uma contribuição aos 

estudos dos efeitos da prática de binge watching, sendo uma proposta que envolve a aplicação 

da escala psicométrica Self Suppression Scale (SSS), capaz de mensurar o escapismo, como 

moderadora da relação entre sintomas depressivos e a prática de binge wacthing. Um estudo 

conduzido com a referida está foi capaz de evidenciar a relação deste tipo de escapismo com o 

comportamento problemático de jogar online (Stenseng et al., 2021).  

H6: o escapismo moderará a associação entre sintomas depressivos e a prática 

problemática do binge watching de tal forma que, entre indivíduos com maiores níveis de 

escapismo, a relação entre relacionamentos e o uso do binge watching será maior do que entre 

pessoas com baixos níveis de escapismo. 
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  A seguir apresentamos o modelo do estudo que será desenvolvido no presente trabalho 

e, em seguida, evidenciaremos as métricas utilizadas para a mensuração das variáveis 

apresentadas. 

  

Figura 4: Modelo teórico para análise da prática problemática do binge watching. 
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3        METODOLOGIA 

Esta seção aborda os procedimentos metodológicos que permeiam a condução deste 

estudo. 

 

3.1       Participantes e coleta de dados 

O critério utilizado para a seleção dos participantes da pesquisa foi quanto a prática do 

binge watching, no qual os não praticantes do hábito foram descartados. A coleta de dados foi 

realizada por meio de um questionário online disponibilizado na plataforma QuestionPro. A 

obtenção das respostas ocorreu durante os meses de outubro e novembro de 2021, período em 

que tal instrumento de pesquisa foi divulgado pelas redes sociais como Facebook, Instagram e 

WhatsApp. Ressalta-se que todos os respondentes eram maiores de 18 anos e, antes de iniciar 

o preenchimento das questões concordaram com os termos dispostos para a realização da 

pesquisa. 

Neste sentido, a amostra é classificada como sendo não probabilística por conveniência 

e por julgamento, tendo como objetivo prover percepções e hipóteses sobre a prática do binge 

watching advindo de seu caráter exploratório (Malhotra, 2016). 

Antes de submeter o instrumento de pesquisa aos respondentes, o Projeto de pesquisa 

foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, sob o C.A.A.E: 

50812621.1.0000.5505, tendo sido aprovado em 14/10/2021, vide apêndice D. Assim, no dia 

15/10/2021, iniciou-se a coleta de dados. 

O número de indivíduos necessários para a condução do presente estudo foi determinado 

por meio do software GPower 3.1 (Faul et al., 2009). Ao final da coleta de dados, obteve-se um 

total de 467 questionários respondidos, representando 100% do poder amostral (1-β err prob) 

os quais foram submetidos a remoção dos outliers por meio da distância de Mahalanobis (J. 

Hair et al., 2018). Neste processo, foram removidos 79 questionários, resultando em uma 

amostra final de 388 respondentes. Um pré-teste foi conduzido com 30 indivíduos para verificar 

o entendimento do instrumento de pesquisa (Hair et al., 2010). 

 

3.2      Escalas utilizadas 

O estudo foi conduzido por meio da aplicação de um survey composta por questões 

descritivas e afirmativas. O uso das questões descritivas teve como finalidade obter 

características demográficas da amostra como o sexo, a faixa etária e a renda per capita. As 

questões afirmativas foram mensuradas por meio da escala Likert de 5 pontos e da adaptação 
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das escalas psicométricas selecionadas para o contexto do presente estudo. As escalas utilizadas 

para a condução do trabalho são apresentadas, conforme disposto a seguir. 

 A escala Internet Addiction Test (IAT) foi desenvolvida para medir a presença e 

gravidade da dependência de Internet e tecnologia entre adultos. É composta por 20 itens, tendo 

sido adaptada para o contexto do binge watching, gerando 18 itens. (Young, 1998). Um estudo 

conduzido com a referida escala evidenciou a dependência de Internet de jovens adultos e 

relacionou os resultados com consequências a saúde mental abordadas no presente estudo 

como, por exemplo, a depressão e a ansiedade (Ostovar et al., 2016).  

O construto da depressão foi mensurado pela escala DASS-21, sendo escala formada 

por 21 itens e utilizada para mensuração de depressão, ansiedade e estresse (Lovibond & 

Lovibond, 1995). Tendo em vista o escopo do estudo a ser desenvolvido, utilizamos apenas os 

7 primeiros itens da escala responsáveis por avaliar os sintomas depressivos dos indivíduos. Tal 

escala foi utilizada em um estudo conduzido sobre a relação entre depressão e o uso 

problemático da Internet, relacionando positivamente os dois construtos (Ostovar et al., 2016).   

A ansiedade social foi avaliada por meio da escala Social Interaction Anxiety– SIAS, 

que tem como objetivo mensurar o grau de ansiedade social de indivíduos durante interações 

sociais (Mattick & Clarke, 1998). Adicionalmente, um estudo conduzido com a referida escala 

demonstrou uma relação significativa entre o uso problemático da Internet e os sintomas da 

ansiedade social (Ke & Wong, 2018). 

A escala Short Boredom Proneness Scale foi criada para medir o nível de propensão 

de indivíduos ao tédio, no qual altas pontuações indicam maior tendência de sentir tédio 

(Farmer & Sundberg, 1986; Struk et al., 2017). Um estudo conduzido em adolescentes em 2018, 

identificou com a referida escala, apontou altos níveis de relação positiva entre a tendência ao 

tédio e o uso problemático da internet (Skues et al., 2016). 

A escala Parasocial Interaction– PIS foi utilizada para identificar o grau de 

engajamento em relações parassociais entre os indivíduos e os personagens da mídia (Rubin et 

al., 1985) .  A escala consiste em 10 itens dos quais 7 foram adaptados ao presente estudo, sendo 

mensurados por meio da escala Likert de 5 pontos. Adicionalmente, um estudo conduzido a 

respeito de relações parassociais com youtubers indicou resultados significativos entre o 

desenvolvimento de relações desta natureza e o vício em Youtube (de Bérail et al., 2019). 

O escapismo foi investigado por intermédio da escala Self Suppression Scale (SSS), 

sendo uma escala de 7 itens desenvolvida para medir o nível de escapismo do tipo supressão de 

pensamentos envolvido em determinada atividade (Stenseng et al., 2012). Um estudo 
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conduzido com a referida está foi capaz de evidenciar a relação deste tipo de escapismo com o 

comportamento problemático de jogar online (Stenseng et al., 2021).  

 

3.3      Viés do Método Comum, Colinearidade e Normalidade 

Primeiramente, optou-se por realizar a modelagem de equação estrutural por meio do 

PLS-SEM que é capaz de obter soluções em amostras pequenas quando existem vários 

construtos e itens. Tal abordagem permite calcular as relações de regressão parcial nos modelos 

de medição e estruturais usando regressões de mínimos quadrados comuns separados. Os 

modelos são avaliados com base nas seguintes: validade convergente, colinearidade do 

indicador e significância estatística (Hair Jr et al., 2014) 

Escolhemos a estimação da matriz de correlação usando a equação estrutural de 

mínimos quadrados parciais modelagem (PLS-SEM), analisada com o software SmartPLS 

(v3.2.6). O PLS-SEM foi identificado como o método de análise mais adequado por quatro 

razões principais. Primeiro, o PLS-SEM se concentra na análise preditiva. Especificamente, o 

objetivo do PLS-SEM é maximizar a variância de variáveis endógenas explicadas por variáveis 

exógenas (Hair et al.,2018, sendo o foco preditivo adequado para atender aos objetivos do 

presente estudo. 

Em segundo lugar, o PLS-SEM não exige que a normalidade para a distribuição dos 

dados seja atendida (Hair et al., 2010). As distribuições de dados em ciências sociais aplicadas 

tendem a ser distorcidas por assimetria e/ou curtose. Portanto, neste contexto, o PLS-SEM é 

um método apropriado porque os resultados não são afetados pela natureza dos dados. Terceiro, 

o PLS-SEM é ideal para a estimativa de modelos complexos (Hair et al., 2018). 

Finalmente, o PLS-SEM é preferido para os testes de interação porque não infla o erro 

de medição (Chin et al., 2003). Nota-se que os resultados do SEM de análise de matriz de 

covariância (por exemplo, AMOS e LISREL) e análise de matriz de correlação (SEM-PLS) 

geralmente não diferem significativamente (Hair et al., 2018). 

Existem limitações no uso do PLS-SEM – por exemplo, os resultados tendem a 

superestimar as cargas de itens (Lambdas [λx e λy]) e subestimar os coeficientes de caminho 

(Betas [β] e Gamas [Γ ou γ]) além do coeficiente de determinação (R2). No entanto, o uso de 

covariância matrizes também tem suas limitações – por exemplo, os resultados tendem a 

superestimar os relacionamentos e subestimar as cargas dos itens (Lambdas), o que sugere que 

o uso de PLS-PM oferece um teste mais conservador de relações hipotéticas. 

Estudos anteriores apontaram que os pontos fracos do PLS-SEM são os pontos fortes 

do matrizes de covariância e vice-versa (Hair et al., 2010) e, dada a natureza de nossos dados 
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(não normal) e nosso modelo (complexo), o uso de PLS-SEM é a abordagem metodológica 

mais adequada. 

Assim, haja vista que os dados foram obtidos de uma fonte primária, foi necessário 

validar que nenhum viés os influenciou. Com isso, utilizou-se o método do viés comum para 

agrupar os construtos utilizados em um único fator, avaliar o seu nível de explicação para, 

assim, corroborar com a validade do estudo conduzido. Dessa forma, aplicou-se o teste de fator 

único de Harman por meio do software SPSS v25, no qual agrupou-se as 36 variáveis do 

modelo, gerando um único fator cujo valor de explicação era de 45,91%. Conforme disposto na 

literatura de Ciências Sociais Aplicadas, níveis inferiores a 50% indicam a validade das 

variáveis utilizadas (Gentry & Calantone, 2002; Podsakoff et al., 2003; Shahzad et al., 2020), 

não indicando, portanto, problemas nos construtos utilizados no presente estudo.  

Em seguida, verificou-se o fator de inflação de variância (VIF) para analisar a 

colinearidade dos construtos utilizados. A Tabela 1 apresenta os saldos identificados para cada 

uma das variáveis utilizadas na pesquisa. Os saldos médios identificados foram BW= 1.97, RP 

= 2.07, AS= 3.84, DE=2.98 e TE =2.53, além disso, avaliou-se que todos os VIF das variáveis 

utilizadas no estudo se mantiveram abaixo de 5. Conforme literatura , saldos de VIF inferiores 

a 5 não indicam problemas de colinearidade entre as variáveis (J. Hair et al., 2018). 

Antes do processo de modelagem, vários testes estatísticos preliminares foram 

conduzidos para garantir que os dados fossem adequados para análise multivariada. Em 

primeiro lugar, a normalidade dos dados foi verificada pela assimetria e curtose pelo teste 

multivariado de Mardia (p<0,001). Tais resultados indicam a não normalidade dos dados, o que 

já era previsto dentro dos estudos de cunho social. Esse procedimento foi necessário para limitar 

a possibilidade de utilização de algumas técnicas de análise estatística que têm como 

característica a distribuição normal dos dados.  
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Tabela 1: Análises performadas nas variáveis por meio do software R. 

Construto Item 
Cargas Fatoriais 

Cruzadas 
Média Desvio Padrão VIF 

Binge Watching 
(BW) 

VIF= 1.97  

BW1 * * * * 
BW2 0,743 2479 1,015 2,23  
BW3 * * * * 
BW4 * * * * 
BW5 0,752 2,018 1,065 2,24  
BW6 * * * * 
BW7 * * * * 
BW8 * * * * 
BW9 * * * * 

BW10 * * * * 
BW11 * * * * 
BW12 0,755 2,173 1,034 1,81  
BW13 * * * * 
BW14 * * * * 
BW15 0,757 2,296 1,131 1,87  
BW16 0,771 1,668 1,057 2,03  
BW17 0,711 2,430 1,271 1,55  
BW18 0,781 1,580 0,913 2,04 

Relações 
Parassociais (RP) 

VIF= 2.07  

RP1 0,757 3,299 1,196 1,93 
RP2 0,762 3,201 1,112 1,95 
RP3 0,751 2,791 1,235 1,83  
RP4 0,832 2,928 1,290 2,33  
RP5 0,772 3,116 1,471 2,20  
RP6 0,818 2,639 1,315 2,12  
RP7 0,769 3,165 1,219 2,11  

Ansiedade Social 
(AS) 

VIF= 3.84  

AS1 0,809 2,026 1,104 2,75 
AS2 0,875 2,286 1,165 4,51  
AS3 0,859 2,291 1,220 4,07  
AS4 0,892 2,211 1,149 4,51  
AS5 0,889 2,392 1,292 4,47  
AS6 0,812 2,348 1,288 2,57  
AS7 0,883 2,474 1,238 4,36  
AS8 0,883 2,637 1,226 4,06  
AS9 0,854 2,224 1,251 3,87  

AS10 0,838 2,608 1,280 3,19  
AS11 * * * * 

Depressão (DE) 
VIF= 2.98 

DE1 0,873 2,198 1,172 3,02 
DE2 0,89 2,322 1,180 3,06  
DE3 0,892 2,026 1,166 3,22  
DE4 0,877 2,554 1,179 2,99  
DE5 * * * * 
DE6 0,847 2,482 1,206 2,60  

Tédio (TE) 
VIF= 2.53 

TE1 0,764 2,760 1,147 2,18  
TE2 0,837 2,425 1,101 2,70  
TE3 0,857 2,539 1,171 2,79  
TE4 0,856 2,129 1,147 2,84  
TE5 0,838 2,541 1,231 2,65  
TE6 0,848 2,345 1,141 2,82  
TE7 0,722 2,116 1,145 1,70  

  (*) Itens removidos na fase de ajuste do modelo.  
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3.4 TRÊS ESTÁGIOS DE ANÁLISE DA PESQUISA   

Nesta seção são apresentados os três estágios de análise que nortearam e 

complementaram neste estudo. Os estágios seguiram a ordem: (1) Mensuração da Modelagem 

de Equações Estruturais, (2) Análise das Condições Necessárias e (3) Redes Neurais Artificiais. 

 

3.4.1    Estágio 1: Mensuração da Modelagem de Equação Estrutural 

De forma a executar a modelagem de equação estrutural do modelo proposto, optou-se 

pelo uso da abordagem PLS-SEM por proporcionar soluções com tamanhos amostrais pequenos 

quando os modelos compreendem muitos construtos e um grande número de itens, o PLS-SEM 

torna isso possível ao calcular as relações de medição do modelo estrutural separadamente em 

vez de simultaneamente (Hair Jr et al., 2014). Nesse sentido, O primeiro passo envolveu a 

avaliação das cargas dos indicadores, onde saldos acima de 0,708 são recomendados por 

indicarem que o construto explica mais de 50% da variância do indicador, evidenciando a 

confiabilidade aceitável do item analisado. Além disso, avaliou-se a confiabilidade da 

consistência interna do modelo, os quais foram identificados valores entre 0,60 e 0,70, sendo 

são considerados “aceitáveis em pesquisa” e os valores 0,70 e 0,90 variam de “satisfatório a 

bom” (Hair et al., 2014). 

 Em seguida, avaliou-se a correlação e a validade convergente e discriminante dos 

construtos utilizados. Tais análises são métodos de avaliação para mensurar o nível de 

correlação de múltiplos indicadores em uma mesma estrutura (Shahzad et al., 2020). Com o 

objetivo de corroborar com a validade convergente e discriminante de cada item, por meio do 

software R, utilizou-se a análise fatorial confirmatória (AFC), a variância média extraída 

(VME) e a confiabilidade composta (CC).  

Conforme disposto na literatura, para estas análises são aceitos apenas variáveis que 

apresentem carga fatorial cruzada (AFC) superior a 0,7 (Avkiran & Ringle, 2018; Shahzad et 

al., 2020), assim, conforme disposto na Tabela 1 todas as variáveis utilizadas no estudo 

apresentaram saldos acima de 0,7, variando de 0.711 a 0,889.  

Além disso, a Tabela 2 demonstra os saldos identificados para o Alpha de Cronbach que 

variou entre 0,873 e 0,961, para a VME que variaram entre 0,610 e 0,767 e para a CC que 

variaram entre 0,902 e 0,966. Para que o instrumento de pesquisa seja considerado confiável e 

adequando é recomendado que valores de Alfa de Cronbach e CC sejam maiores que 0,7, ao 

passo que os saldos para a VME devem ser superiores a 0,5 (Avkiran & Ringle, 2018; Fornell 

& Larcker, 1981). Assim, todos os saldos encontrados estavam acima dos parâmetros 



22 
 
estabelecidos pela literatura e indicam que não há problemas de validade convergente e 

confiabilidade. 

Para a validade discriminante, que consiste na extensão ao qual as variáveis são 

empiricamente diferentes umas das outras, sendo um pré-requisito necessário para avaliar as 

relações entre as variáveis potenciais, utilizou-se o critério de Fornell-Larcker, conforme saldos 

em negrito da Tabela 2. Assim, haja vista que os saldos em negrito são superiores aos demais 

saldos das correlações, há a indicação de bons níveis de validade discriminante (Fornell & 

Larcker, 1981). 

 

Tabela 2: Correlação e Validade convergente e discriminante 

Construtos (1) (2) (3) (4) (5) 

(1) Relação Parassocial 0,781     

(2) Ansiedade Social 0,463 0,860    

(3) Depressão 0,534 0,608 0,876   

(4) Tédio 0,572 0,593 0,787 0,819  

(5) Binge Watching 0,589 0,551 0,684 0,728 0,753 

      

Alpha de Cronbach (AC)a 0,893 0,961 0,924 0,917 0,873 

p-rho de Dillon Goldstein 0,900 0,962 0,925 0,922 0,873 

Confiabilidade Composta (CC)b 0,916 0,966 0,943 0,934 0,902 

Variância Média Extraída (VME)c 0,610 0,739 0,767 0,671 0,567 

Coeficiente de Determinação (R2)     0,602 

F² 0,069 0,015 0,039 0,122 0,000 

Valor limite recomendado: 𝑎 ≥ 0,7; 𝑏 ≥ 0,7; 𝑐 ≥ 0,5 (𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑙𝑙 & 𝐿𝑎𝑟𝑐𝑘𝑒𝑟, 1981) 
𝑂𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 √𝑉𝑀𝐸 (𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑜) 𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜.  

 
 
Adicionalmente, aplicou-se o Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) desenvolvido para 

especificar a insensibilidade dos critérios de validade discriminante de Fornell-Larker e o 

critério de cargas fatoriais cruzadas. Assim, valores superiores a 0.85 indicam uma falta de 

validade discriminante na análise das relações entre as variáveis e de distinção dos fatores (Hair 

Jr et al., 2014). Deste modo, conforme disposto na Tabela 3, o valor mais alto de HTMT 

identificado foi de 0,820, sendo um valor que demonstra que a validade discriminante deste 

estudo é adequada. 
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Tabela 3: HTMT 

  
Relações 

Parassociais 
Ansiedade 

Social 
Depressão Tédio Binge Watching 

Relações 
Parassociais 

. . . 
. . 

Ansiedade Social 0,495 . . . . 
Depressão 0,585 0,643 . . . 

Tédio 0,625 0,629 0,820 . . 
Binge Watching 0,659 0,591 0,758 0,809 . 

 
 

3.4.2    Estágio 2: Análise de Condição Necessária 

O segundo passo consiste na aplicação da Análise da Condição Necessária - ACN ou 

Necessary Condition Analysis – NCA, uma técnica que consiste na geração de um gráfico de 

dispersão entre duas variáveis X e Y no qual X é necessário para Y. Com isso, busca-se avaliar 

o nível de necessidade entre estas variáveis, onde sem X, Y não pode existir (Dul, 2016). Neste 

modelo de análise, antagonicamente aos modelos de regressão linear, existe a criação de um 

scatterplot, sendo o tamanho do espaço identificado no canto superior esquerdo do gráfico, a 

sugestão de uma relação de necessidade entre as variáveis analisadas. Assim sendo, quanto 

maior a área superior esquerda, maior será a relação identificada. Adicionalmente, é possível 

identificar níveis mínimos de condições necessárias das variáveis independentes para vários 

graus de explicação da variável dependente por meio da mensuração da linha que envolve o 

teto superior esquerdo, denominada de CE-FDH (Dul, 2016;  Lee & Jeong, 2021; Tho, 2019).   

Além disso, dentro da análise de condições necessárias é importante mensurar o 

tamanho de seu efeito, sendo tal processo feito pela comparação entre o tamanho da área 

superior esquerda identificada no scatterplot e o tamanho total da área com as observações. 

Assim, os efeitos podem ser classificados da seguinte forma: de 0 a 0,1, tamanho do efeito é 

considerado pequeno, de 0,1 a 0,3, tamanho do efeito é considerado médio, de 0,3 a 0,5 tamanho 

do efeito é considerado grande e maior que 0,5 o tamanho do efeito é considerado muito grande 

(Dul, 2016; Tho, 2019).  

 

3.4.3      Estágio 3: Redes Neurais Artificiais 

Em seguida, os dados serão analisados por meio de Redes Neurais Artificiais (RNA) ou 

Artificial Neural Network (ANN) que seriam como sistemas computacionais com capacidade 

de armazenar conhecimento empírico e se assemelham ao cérebro humano por possuírem 

capacidade de aprendizagem e capacidade de generalização. Tal análise será utilizada por 

possuir a competência de medir as relações lineares e não lineares entre as variáveis 
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independentes e a variável dependente, identificando os construtos com base em sua 

importância relativa para o problema de pesquisa (Chong, 2013; Liébana-Cabanillas et al., 

2017). 

Desta forma, realizou-se uma validação cruzada de 10 vezes, na qual alocou-se 90% dos 

dados da amostra para treinamento do modelo de rede neural, sendo este um conjunto de 

estimação usado para treinar a rede neural, e os 10% restantes dos dados foram alocados para 

testar a precisão de predição do modelo, cuja alocação de saldos deve ser de 10% a 15% para 

prover a validação da rede neural desenvolvida. Além disso, a raiz quadrada média do erro 

(RSME) e a soma dos erros quadrados (SSE) foram utilizadas como indicadores de estimação 

da precisão preditiva e de capacidade de generalização do modelo de RNA de treinamento e 

teste de todas as 10 redes neurais avaliadas. Neste contexto, quanto menores os saldos 

identificados,  mais consistente é o modelo de rede neural ao explicar as relações numéricas 

entre as variáveis (Chong, 2013; Liébana-Cabanillas et al., 2017; Shahzad et al., 2020). 

Em seguida, realizou-se a análise de sensibilidade das redes para identificar a 

importância de cada fator independente e medir o grau em que o valor previsto do modelo de 

rede muda conforme o valor atribuído a cada variável independente. Tais saldos foram 

determinados por meio da média da significância das variáveis independentes que auxiliam na 

predição da variável dependente. A significância normalizada foi calculada dividindo a 

significância de cada variável independente pelo valor do construto mais importante (Shahzad 

et al., 2020; Talukder, 2020). 

Para Haykin (Haykin, 1998) uma rede neural artificial é um distribuídos massivo de 

paralelos composto por unidades simples que possuem uma propensão neural de guardar 

conhecimento experimental e torna-lo disponível para um proposito especifico. O presente 

estudo utilizou-se um percepton multicamadas, no qual foram imputadas 4 variáveis 

independentes (TE, DE, RP e AS) para o cálculo das camadas ocultas, gerando como output a 

variável dependente (BW). Nesse sentido, realizou-se a normalização [0,1], conforme 

expressão abaixo: 

 

     𝑥 𝑖 =
   

        (1) 
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4         APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Nesta seção serão apresentados os resultados encontrados em cada uma das análises 

estatísticas performadas anteriormente. 

4.1        Perfil demográfico  

A  

Tabela 4 apresenta a composição demográfica dos respondentes, sendo 388 o total de 

questionários válidos. Com base nos dados coletados foi possível identificar mais da metade da 

amostra foi composta por indivíduos de até 25 anos, sendo 57,1% (n=173) dos respondentes do 

sexo feminino e 38,8% (n=33) dos respondentes do sexo masculino. Adicionalmente, 

evidenciou-se que ambos os sexos, majoritariamente, realizam maratonas ao menos uma vez na 

semana, sendo 45,9% (n=39) dos homens e 52,8% (n=160) das mulheres. 

 

Tabela 4: Perfil demográfico da amostra 

Categoria   Frequência % % Cumulativa 
Genêro Masculino 88 23% 23% 

 Feminino 300 77% 100% 

 Total 388   
     

Idade Até 25 anos 206 53% 53% 

 Entre 26 a 35 anos 105 27% 80% 

 Entre 36 a 45 anos 40 10% 90% 

 Acima de 46 anos 37 10% 100% 

 Total 388   
     

Tempo de 
Prática 

Até 3 horas por seção 136 35% 35% 
De 3 a 4 horas por seção 93 24% 59% 

 De 4 a 5 horas por seção 77 20% 79% 

 De 5 a 6 horas por seção 37 10% 88% 

 Mais que 6 horas por seção 45 12% 100% 

 Total 388   
     

Frequência de 
Binge 
Watching 

Todos os dias 108 28% 28% 
Pelo menos uma vez na semana 199 51% 79% 
Uma vez por mês 36 9% 88% 
Várias vezes por ano 45 12% 100% 

 Total 388   
     

Equipamento  

Smartphone 106 27% 27% 
Tablet 10 3% 30% 
TV 211 54% 84% 
Computador 61 16% 100% 

 Total 388   
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A Tabela 4 demonstra os dados demográficos da amostra. Observa-se que o equipamento 

mais utilizado para realizar maratonas em ambos os grupos é a televisão com 60% (n=51) dos 

homens e 52,8 (n=160) das mulheres. O segundo equipamento mais utilizado pelo grupo 

feminino é o smartphone com 30,7% (n=93), já para o grupo masculino foi identificado o uso 

do computador com 22,4% (n=19). 

Para a quantidade de horas que o usuário gasta realizando as maratonas, identificou-se 

que 30% (n=66) dos usuários “Até 25 anos”, 57,5% (n=23) dos usuários “De 36 A 45 anos” e 

43,2% (n=16) dos usuários “Acima de 46 anos” realizam maratonas de até 3 horas. Já para o 

grupo “De 26 a 35 anos”, maratonas “De 3 a 4 horas” apresentou maior representatividade, com 

cerca de 32,4% (n=34) dos respondentes.  

Em adição, avaliou-se que todas as faixas etárias apresentaram aumento da prática de 

binge watching durante a pandemia da COVID-19, sendo 58,2% (n=226) da amostra. Em 

seguida, identificou-se que o grupo feminino apresentou maiores índices de realização de 

maratonas sozinho, com 75,2% (n=228), sendo este o caso de 45% (n=46) dos respondentes 

masculinos. A Figura 5: Quantidade de usuários por streaming. demonstra a quantidade de usuários por 

plataforma de streaming, evidenciando a posição líder da Netflix, contando com 92% (n=357) 

da amostra. 

 
Figura 5: Quantidade de usuários por streaming. 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

4.2      Estágio 1: Modelagem de Equação Estrutural 

Após a validação da confiabilidade convergente e discriminante do modelo de pesquisa, 

mensurou-se a relação hipotética entre os construtos por meio do software R, banco de dados 

SEMinR, vide apêndice C. A Figura 6 representa os valores dos coeficientes de caminho, também 
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apresentados na Tabela 5. O nível de significância para as análises foi medido usando o método 

de bootstrap, com 5000 interações de subamostras para fornecer valores T dos testes de 

significância do caminho estrutural (Preacher & Hayes, 2004; Shahzad et al., 2020; Streukens 

& Leroi-Werelds, 2016). 

Adicionalmente, o R² determina a proporção da variação na variável dependente que 

pode ser explicado por uma ou mais variáveis independentes, sendo valores de 67%, 33%  e 

19% considerados como substanciais, moderados e fracos, respectivamente (W. Chin & 

Marcoulides, 1998).  Conforme disposto na Figura 6, o valor do R² ajustado da variável 

dependente foi de 0,602, ou seja, 60,2%, sendo saldos considerados moderados. 

O F² ou tamanho do efeito indica o efeito relativo de uma variável latente exógena nas 

variáveis endógenas através de mudanças no R². É calculado como o aumento em R² da variável 

latente ao qual o caminho está conectado, em relação à proporção de variância inexplicada da 

variável latente (W. Chin & Marcoulides, 1998). Conforme a Tabela 2: Correlação e Validade 

convergente e discriminante, o F² identificado variou de 0,015 a 0,122, sendo saldos 

classificados como de efeito baixo (Cohen, 1988). 

Em adição, calculou-se o Goodness of fit of the model (GOF) para mensurar a 

performance do modelo confeccionado, no qual obtivemos o saldo de 0,4931. Tendo em vista 

que saldos acima de 0,36 são considerados altos, conclui-se com a adaptabilidade do modelo 

estrutural (Wetzels & Odekerken, 2009). 

  

Tabela 5: Modelagem de equação estrutural - resultados do bootstrapping para teste de hipóteses. 

Hipóteses Caminhos β Bootstrapring Teste T 2.5% IC 97.5% IC 
H1 RP → BW 0,211 0,209 5,213(**) 0,131 0,287 
H2 RP →  AS(Mod) 

→  BW  
0,207 0,207 2,877(*) 0,065 0,347 

H3 AS → BW 0,097 0,096 2,410(*) 0,014 0,171 
H4 TE → BW 0,384 0,386 7,048(**) 0,270 0,490 
H5 DE → BW 0,211 0,215 3,729(**) 0,110 0,325 
H6 DE →  ES(Mod) 

→  BW 
0,211 0,208 2,569(*) 0,496 0,373 

Nota: **p< 0.001; *p<0.05. 
 

 

Conforme mostrado na Tabela 5, todos os caminhos do modelo de pesquisa foram 

positivos e estatisticamente significativos. Portanto, o modelo proposto corroborou todas as 

hipóteses propostas conforme mostrado na .  
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Figura 6:Resultados da Modelagem de Equação Estrutural. 
Fonte: Software R. 
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Em seguida, de forma a avaliar as moderações propostas nas hipóteses 2 e 6, utilizamos 

o software SPSS v25 e efetuamos as análises seguindo o método de Hayes ( 2017). A Tabela 

6Erro! Fonte de referência não encontrada. demonstra os resultados obtidos para as duas 

hipóteses, sendo os coeficientes do termo de interação entre as variáveis analisadas 

classificados como significativos (H2 e H6 apresentaram p<0,006) o que confirma os efeitos 

propostos de moderação. Adicionalmente, os saldos de R²-chng indicam os percentuais de 

explicação da variável independente que podem ser atribuídos ao estudo quando incluímos as 

moderações efetuadas.  

 

Tabela 6:  Resultados das moderações 

  R²-chng b p  

Depressão x Escapismo 0,0524 0,2114 0,0000 

Relações Parassociais x Ansiedade Social 0,0128 0,2067 0,0042 

 

Para a hipótese 2, os resultados obtidos estão graficamente representados na Figura 7 

demonstrando que o a intensidade das relações parassociais em relação ao binge watching foi 

mais importante entre indivíduos com altos níveis de ansiedade social.  

 

Figura 7:Efeito moderador da ansiedade social na relação entre a intensidade do relacionamento parassocial e o 
binge watching. 
Nota: Baixa ansiedade social: -1 desvio padrão abaixo da média (1,57). Ansiedade social média: valor médio da 
ansiedade social (1,88). Alta ansiedade social: +1 desvio padrão acima da média (2,19). Baixa intensidade da 
relação parassocial: -1 desvio padrão abaixo da média (2,03). Intensidade da relação parassocial média: valor 
médio da intensidade da relação parassocial (3,01). Alta intensidade da relação parassocial: +1 desvio padrão 
acima da média (4,00). 
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Assim, podemos inferir que o desenvolvimento dessas relações parassociais com os 

personagens é influenciado pelo grau de ansiedade social de um indivíduo, assim como foi 

identificado no estudo conduzido sobre as relações parassociais e o vício em Youtube (de Bérail 

et al., 2019). 

Já para a hipótese 6, os resultados obtidos estão graficamente representados na Figura 

8Erro! Fonte de referência não encontrada., demonstrando que o impacto dos sintomas 

depressivos em relação ao binge watching foi mais importante entre indivíduos com altos níveis 

de escapismo.  

 

 
Figura 8: Efeito moderador do escapismo na relação entre a intensidade dos sintomas depressivos e o binge 
watching. 
Nota: Baixo escapismo: -1 desvio padrão abaixo da média (1,51). Escapismo médio: valor médio do escapismo 
(1,78). Alto escapismo: +1 desvio padrão acima da média (2,05). Baixa intensidade dos sintomas depressivos: -1 
desvio padrão abaixo da média (1,28). Intensidade dos sintomas depressivos média: valor médio da intensidade 
dos sintomas depressivos (2,31). Alta intensidade dos sintomas depressivos: +1 desvio padrão acima da média 
(3,35). 

 

Dessa forma, podemos concluir que a intensidade dos sintomas depressivos 

relacionados a prática de binge watching é influenciada pelo grau de escapismo do indivíduo, 

corroborando para a validade da hipótese proposta. 

 
4.3     Estágio 2: Análise de Condições Necessárias 

Para a execução da Análise de Condições Necessárias utilizou-se o software R, base de 

dados NCA, para realizar a avaliação das relações de necessidade entre a variável dependente 
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Binge Watching e as variáveis independentes Ansiedade Social (AN), Depressão (DE) Tédio 

(TE) e Relações Parassociais (RP). Assim, a Figura 9 demonstra que todas as relações avaliadas 

sugeriram uma relação de necessidade, haja vista, os espaços identificados no canto superior 

esquerdo de cada scatterplot. 

Figura 9: Scatterplot dos construtos BW (Binge Watching), AS (Ansiedade Social), DE (Depressão), TE (Tédio) 
e RP (Relações parassociais). 
Fonte: Output do Software R  

 

Em adição, conforme disposto na Tabela 7, as variáveis Ansiedade Social e Depressão 

apresentam efeito mediano ao prover explicações sobre a variável dependente Binge Wacthing, 

por outro lado, as variáveis Tédio e Relações Parassociais foram capazes de sugerir um efeito 

grande de necessidade entre as variáveis independentes e a variável dependente. Ademais, os 

baixos saldos do valor e acuracidade de “p” indicam a improbabilidade de os saldos resultarem 

de analises aleatórias (Dul et al., 2020), aumentando a credibilidade do tamanho dos efeitos. 

 

Tabela 7: Análises NCA 

Construto 
Valor de 

p 
Acuracidade de p Slope Tamanho do efeito 

Classificação do 
efeito 

Ansiedade Social p < 0,001 p < 0,001 0,430 0,240 Médio 

Depressão p < 0,001 p < 0,001 0,670 0,302 Médio 

Tédio p < 0,001 p < 0,001 0,767 0,328 Grande 

Relações 
Parassociais 

p < 0,001 p < 0,001 0,724 0.,399 Grande 
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A Tabela 8 contém a análise CE-FDH que evidencia os saldos mínimos necessários de 

cada variável independente para prover níveis de explicações sobre a variável dependente (Dul, 

2016). Por exemplo, para atingir 60% de explicações sobre Binge Watching, seria necessário 

que Ansiedade Social estivesse ao menos em 5%, Depressão estivesse ao menos em 15%, Tédio 

estivesse ao menos em 32,1% e Relação Parassocial estivesse ao menos em 46,4%. 

 

Tabela 8: Resultados Bottleneck CE-FDH. 

Y= Binge Watching Ansiedade Social Depressão Tédio  
Relação 

Parassocial 
0 NN NN NN NN 
10 NN NN NN NN 
20 NN NN NN NN 
30 NN 10.0 10.7 14.3 
40 NN 15.0 14.3 25.0 
50 NN 15.0 14.3 25.0 
60 5.0 15.0 32.1 46.4 
70 42.5 30.0 32.1 57.1 
80 70.0 55.0 57.1 85.7 
90 70.0 NA NA 96.4 
100 NA NA NA NA 

Nota: NN: não necessário; NA: Não disponível. 

 

4.4      Estágio 3: Redes Neurais Artificiais 

Neste estudo, as redes neurais foram modeladas por meio do software SPSS 25, onde 

alocamos na camada de entrada as quatro variáveis significativas independentes (ou seja, 

ansiedade social, tédio, depressão e relações parassociais), enquanto na camada de saída alocou-

se apenas a variável dependente (binge wacthing). 

A Tabela 9 apresenta os saldos identificados de SSE e RSME para cada rede neural 

executada, além de indicar o número amostral alocada em cada execução. Abaixo as fórmulas 

utilizadas para o cálculo dos erros quadrados: 

𝑅𝑀𝑆𝐸:                                                                                (2) 

      𝑆𝑆𝐸: ∑ (𝑦   𝑦 )²                                                              (3) 

 

Os valores médios de RMSE para as redes neurais de treinamento e teste foram 0,088 e 

0,082, respectivamente, indicando que o modelo de rede neural é consistente ao explicar as 

relações entre as variáveis.  
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Além disso, Figura 10 apresenta os saldos de RSME de treinamento e teste, 

evidenciando a baixa variação de seus saldos. 

 

Tabela 9: Redes Neurais Artificiais 

Treinamento Teste 

Amostra SSE RSME              Amostra SSE RSME 

348 2,736 0,089 40 0,241 0,078 

350 2,903 0,091 38 0,222 0,076 

349 2,829 0,090 39 0,208 0,073 

342 2,627 0,088 46 0,235 0,071 

338 2,419 0,085 50 0,470 0,097 

350 2,903 0,091 38 0,222 0,076 

345 2,639 0,087 43 0,276 0,080 

350 2,537 0,085 38 0,330 0,093 

341 2,519 0,086 47 0,337 0,085 

350 2,906 0,091 38 0,293 0,088 

Média 2,702 0,088 Média 0,283 0,082 

Desvio Padrão 0,180 0,003 Desvio Padrão 0,080 0,009 

 

 
Figura 10:Gráfico de RMSE para cada rede neural identificada nas amostras de training (treinamento) e testing 
(teste). 
Fonte: Desenvolvido pela autora.  

 

A Tabela 10: Análise de sensibilidade demonstra a análise de sensibilidade dos saldos 

obtidos em cada rede neural executada. Tais saldos foram determinados por meio da média da 

significância das variáveis independentes que auxiliam na predição da variável dependente. A 

significância normalizada foi calculada dividindo a significância de cada variável independente 

pelo valor do construto mais importante. 

Desse modo, concluiu-se que o Tédio se comporta como sendo a variável independente 

mais importante, mostrando 100% de importância normalizada e 43,9% de importância média 
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geral entre os preditores do binge watching. Tal achado corrobora para o entendimento de que 

o Tédio é um importante percussor do abuso de comportamentos mais extremos, como o uso 

abusivo da Internet (Wang, 2019) e, consequentemente, o binge watching.  

Tabela 10: Análise de sensibilidade 

Rede Neural (NN) AS DE TE RP 
NN (i) 0,026 0,272 0,426 0,276 
NN (ii) 0,122 0,187 0,480 0,211 
NN (iii) 0,107 0,264 0,362 0,268 
NN (iv) 0,067 0,191 0,482 0,260 
NN (v) 0,069 0,188 0,489 0,255 
NN (vi) 0,122 0,187 0,480 0,211 
NN (vii) 0,079 0,180 0,460 0,281 
NN (viii) 0,075 0,226 0,429 0,270 
NN (ix) 0,148 0,219 0,384 0,250 
NN (x) 0,200 0,093 0,402 0,306 
Importância (média) 0,101 0,201 0,439 0,259 
Importância normalizada 
(%) 

24% 46% 100% 60% 
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5         DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Constatou-se que existe um impacto direto entre ansiedade social, depressão, relações 

parassociais e tédio na prática problemática de binge watching. Com isso, graus mais intensos 

destes percursores acarretam graus mais elevados de uma prática problemática de binge 

watching. Assim, o presente estudo corrobora para os achados de (Starosta et al., 2021; Sun & 

Chang, 2021), os quais indicam a existência da relação entre a ansiedade social e a depressão 

com o binge watching.  

A hipótese H4 (TE → BW; β=0,384) apresentou a maior relação entre os caminhos 

performados na , sendo tal variável independente a de maior importância conforme as análises 

das redes neurais, vide Tabela 10. Tais resultados podem ser compreendidos devido a ascensão 

da pandemia da Covid-19 e o isolamento social que geraram um estado geral propicio ao tédio 

devido à falta de atividades estimulantes e excitantes aos indivíduos, acarretando no 

engajamento da população na prática do binge watching em seus momentos de lazer. Isto se dá, 

pois o tédio é um estado emocional singular, no qual o mundo parece desinteressante e sem 

sentido (Whelan et al., 2020), sendo uma experiência aversiva aos indivíduos o que resulta na 

procura por maneiras de remedia-lo e, no contesto pandêmico, o  binge wacthing  se tornou 

uma destas maneiras de entretenimento. 

Neste contexto, a busca por experiências alternativas com o objetivo de suprimir a 

sensação gerada pelo tédio faz com que os indivíduos se envolvam em atividades que fomentem 

sensações e os retire do estado indesejado, sendo o binge watching uma prática capaz de imergir 

os telespectadores dentro do programa assistido, trazendo-os para mais perto de seus mundos, 

personagens e enredos (Pittman & Steiner, 2019).  

Assim, realizou-se análises de teste T e Anova de forma a entender como o construto se 

comporta com a população amostral. Desse modo, após análise das médias do grupo sexo em 

relação à média agrupada tédio, verificou-se que ambos os respondentes femininos e 

masculinos não apresentam diferenças (t(386) =0,782; p=0,434), indicando que ambos os sexos 

são afetados pelo tédio na mesma intensidade. Ao verificarmos a idade dos respondentes, 

identificamos que o grupo “Até 25 anos” apresentou maior grau de tédio do que os demais 

grupos (�̅� é  = 2,55; 𝐷𝑃 = 1,001; 𝐹( ,   ) = 4,219; 𝑝 = 0,006). Além disso, a 

medida em que a idade aumenta, o tédio diminui até o grupo “De 26 a 45 anos” e após esta 

faixa etária o tédio volta a crescer. Isto se deve ao fato que cada grupo recebe estímulos distintos 

durante a vida a partir das atividades pessoais e profissionais, sendo, portanto, uma contribuição 

do presente estudo ao tema. 
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Adicionalmente, buscou-se avaliar a relação do tédio com a prática de maratonas antes 

e durante a pandemia, onde foi possível identificar que houve um aumento da prática durante a 

pandemia (t(386) =2,627; p=0,009), que pode ser relacionado à falta de alternativas de 

entretenimento. 

Por fim, realizou-se um teste T para identificar se havia diferença entre o sentimento de 

tédio entre indivíduos que geralmente realizavam o binge watching sozinhos ou acompanhados. 

Como resultado, identificou-se maiores níveis de tédio sendo associado aos usuários que 

realizavam a prática sem companhia t(386) =3,217; p<0,001). 

Antagonicamente, a H3 (AS → BW; β=0,097) apresentou os menores saldos tanto na 

modelagem de equação estrutural quanto nas redes neurais artificiais, indicando um menor grau 

de explicação do preditor na relação com o binge watching, mas, ainda assim, validando a 

hipótese de pesquisa. Isto se dá, pois a ansiedade social é caracterizada um medo excessivo e 

persistente de interação em situações sociais que comprometem a capacidade de desenvolver 

laços com outros indivíduos dos afetados e impacta o desenvolvimento de habilidades sociais. 

Assim, os afetados buscam por maneiras alternativas para estabelecer conexões interpessoais, 

recorrendo, frequentemente, ao uso dos recursos tecnológicos como, por exemplo, o uso 

abusivo da internet, dos videogames, das redes sociais e, também, ao binge watching devido a 

sensação de proximidade com os personagens (Sun & Chang, 2021).  

Em adição, buscou-se avaliar a relação entre os graus de ansiedade social com a prática 

de maratonas antes e durante a pandemia, de forma a identificar o impacto do isolamento sobre 

a relação entre AS e BW. O resultado (�̅� = 2,39; 𝐷𝑃 = 1,018; 𝐹( ,   ) = 1,065; 𝑝 =

0,228) evidenciou que o contexto pandêmico não alterou a percepção da relação entre 

ansiedade social e a prática de binge watching. Todavia, tal achado indica que o grau de 

interação entre os construtos se manteve estável e que a ansiedade social desempenha um papel 

como percursor da prática assim como identificado em estudos que buscaram compreender o 

uso excessivo de tecnologia (Ostovar et al., 2016; Prizant-Passal et al., 2016). 

Com relação a hipótese H1 (RP → BW; β=0,211) avaliou-se que a relação parassocial 

apresentou segundo maior saldo na análise de teste T, vide Tabela 5, sendo o segundo construto 

mais importante para explicar o fenômeno do binge watching.  

O construto da interação parassocial pode ser compreendido pelo estabelecimento de 

uma relação interpessoal unilateral entre os telespectadores com os personagens da mídia, onde 

um vínculo de intimidade é desenvolvido com as personalidades (Bond, 2021). Assim, tais 

achados corroboram a ideia de que a experiência imersiva do binge watching (Pittman & 

Steiner, 2019)  é capaz de criar um ambiente narrativo mais intenso e estabelecer laços de 
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relacionamento parassocial mais prolongados entre os telespectadores com os personagens, 

instigando maior engajamento dos usuários nas maratonas (Erickson et al., 2019). 

Por meio do teste T, identificou-se que mulheres apresentaram maiores índices de 

relação parassocial (t(386)=5,287; p<0,001) do que os homens. Ao verificarmos a idade dos 

respondentes, identificamos que o grupo “Até 25 anos” apresentou maior grau de relação 

parassocial do que os demais grupos (�̅� é  = 3,21; 𝐷𝑃 = 0,992; 𝐹( ,   ) = 7,532; <

0,001). Além disso, a medida em que a idade aumenta, o grau de relações parassociais passa a 

decair, corroborando para um achado na literatura que indica o desenvolvimento de relações 

parassociais mais intensas em indivíduos mais jovens (Bond, 2018). 

Durante a análise sobre o grau das relações parassociais com a prática de binge 

watching, antes e durante a pandemia, constatou-se que houve um aumento dos níveis de 

relações parassociais nos indivíduos que passaram a realizar mais maratonas durante a 

pandemia (t(386)=2,564; p<0,001). Tal achado corrobora para o entendimento de que as relações 

parassociais podem se tornar mais intensas para suprir as necessidades dos indivíduos e, no 

contexto do isolamento social, podem efetuar um papel compensatório (Bond, 2021; Madison 

et al., 2016). 

Além disso, por meio da ANOVA, identificou-se que respondentes que realizavam 

maratonas todos os dias, apresentavam maiores índices de relação parassocial com os 

personagens (�̅�   = 3,29; 𝐷𝑃 = 0,957; 𝐹( ,   ) = 7,541; 𝑝 < 0,001) corroborando 

com a literatura (Flayelle et al., 2020), apresentando decréscimo nas demais frequências até 

“Uma vez por mês” e voltando a subir gradativamente em “Várias vezes ao ano”, o que pode 

estar relacionado com as épocas de férias e  feriados que permitem os usuários a se engajar mais 

ativamente neste tipo de consumo. 

Por fim, a hipótese H5 (DE → BW; β=0,211) foi validada, corroborando para o 

entendimento que indivíduos com maiores graus de sintomas depressivos se envolvem mais na 

prática de binge wacthing.  

As análises de teste T (t(386)=4,049; p<0,001) indicaram que os sintomas depressivos 

sentidos pelos indivíduos estavam associados ao aumento do consumo de séries durante a 

pandemia, indo em linha com o encontrado na literatura à respeito da relação dos sintomas 

depressivos e binge watching (De Feijter et al., 2016). Além disso, o achado indica que a prática 

tem sido utilizada pelos usuários como um mecanismo de lidar com a ansiedade, depressão e 

angústias (Starosta et al., 2021).  
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Adicionalmente, por meio da análise ANOVA para entender a relação entre frequência 

da prática com o grau de sentimentos depressivos do usuário constatou-se que usuários que 

realizam maratonas “Todos os dias” apresentaram maiores níveis de sintomas depressivos que 

os demais grupos (�̅�   = 2,55; 𝐷𝑃 = 1,103; 𝐹( ,   ) = 5,970; 𝑝 = 0,019), 

corroborando para a ideia de que a depressão é um percursor da prática de binge watching, 

conforme estudo anteriormente conduzido (Steins-Loeber et al., 2020). 

Para a hipótese de moderação H2, constatou-se que o desenvolvimento das relações 

parassociais com os personagens é influenciado pelo grau de ansiedade social de um indivíduo, 

corroborando para a ideia de que, assim como foi identificado no estudo anteriormente 

conduzido (de Bérail et al., 2019), indivíduos socialmente ansiosos tendem a ter graus maiores 

de relações parassociais, haja vista, a teoria de compensação parassocial (Bond, 2018). 

Para a hipótese H6, identificou-se que a intensidade dos sintomas depressivos 

relacionados a prática de binge watching é influenciada pelo grau de escapismo do indivíduo. 

Isto pode ser compreendido pois ao utilizar o consumo de mídia para escapar de estados 

emocionais indesejados, sendo tal comportamento caracterizado como uma fonte de 

gratificação e distração, o espectador pode perder o controle sobre a quantidade de tempo gasto 

em binge watching (Starosta et al., 2021), passando a realizar mais maratonas. Nesse contexto, 

o consumo excessivo de mídia pode acarretar na geração de mais sentimentos indesejados, 

incentivando o indivíduo a retornar ao hábito para lidar com tais emoções e, assim, cria-se um 

ciclo vicioso de consumo (Panda & Pandey, 2017;  Starosta et al., 2021). 
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6        CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

A ascensão da prática do binge watching nos últimos anos trouxe à tona as duas facetas 

da prática, sendo a primeira atrelada as sensações de lazer, entretenimento e prazer e a segunda 

sendo atrelada as consequências negativas para o bem-estar do indivíduo que podem ser 

associadas ao hábito (Flayelle, Canale, et al., 2019). Além disso, é importante mencionar que o 

binge watching problemático também pode afetar negativamente outros aspectos da saúde do 

indivíduo, como manter uma dieta saudável, sono e atividade física. 

Assim, o presente estudo foi capaz de evidenciar que o consumo de mídia neste formado, 

associado a pré-disposição psicológica dos indivíduos, pode acarretar no desenvolvimento de 

sintomas negativos semelhantes ao vício em diversas tecnologias, comprometendo a vida do 

indivíduo tanto fisicamente quando psicologicamente. Os fatores analisados (tédio, grau das 

relações parassociais, ansiedade social e depressão) se confirmaram como percursores da 

prática, influenciando o efeito compulsório do binge watching.  Além disso, evidenciou-se que 

a prática ganhou mais espaço durante a pandemia da COVID-19, sendo tal hábito utilizado para 

distrações, entretenimento e para a administração das sensações negativas advindas da 

pandemia (Dixit et al., 2020).  

Adicionalmente, dois modelos de mediação moderadora associados à prática 

problemática do binge wacthing foram propostos e os resultados obtidos evidenciaram o papel 

da ansiedade social como uma vulnerabilidade percursora do grau das relações parassociais dos 

telespectadores com os personagens da mídia e, também, o poder moderador do grau de 

escapismo de um indivíduo ante os sintomas depressivos dos telespectadores. 

Nesse sentido, o modelo teórico apresentado nesta pesquisa está à disposição da 

academia para replicação e adaptação em futuras pesquisas. Seria interessante a inclusão de 

alguns outros fatores identificados durante a condução do estudo como possíveis percursores 

da prática, como, por exemplo, o escapismo, a fuga da realidade e a perca de controle. Além 

disso, o estudo foi o primeiro conduzido com a população brasileira, gerando espaço para a 

extensão de sua aplicação nas demais regiões do país.  

Em adição, o estudo cumpre o papel de conscientizar os indivíduos sobre os problemas 

associados a esta prática, haja vista, que o binge watching ainda é um termo desconhecido pela 

população, sendo prática não associada frequentemente à problemas de compulsão, apesar de 

muitas vezes levar a isso. Em segundo lugar, a acessibilidade de novas tecnologias e alguns 

fatores estruturais das plataformas de streaming são feitos para manter o engajamento do 

espectador o que pode levar à perda do controle (Starosta et al., 2021). Assim, torna-se essencial 
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para a sociedade entender a tênue linha entre o consumo saudável e o problemático de binge 

watching, pois apenas assim, as empresas passarão a repensar sua abordagem de marketing. 

Além disso, os resultados deste estudo servem para que as empresas de vídeo on demand 

e redes de televisão repensem suas estratégias de engajamento do público. Isto ocorre, pois as 

empresas percebem a preferência do público por este tipo de consumo e desenvolvem cada vez 

mais estratégias de engajamento do público neste tipo de prática (Jenner, 2015), por exemplo, 

diversos canais colocam aos finais de semana ou durante certas épocas do mês a reprise de 

diversos episódios seguidos de séries populares, criam programas para que os usuários fanáticos 

participem de games que premiam este comportamento. Todavia, tendo em vista as pré-

disposições de alguns usuários, as empresas devem criar mecanismos efetivos de apoio a 

usuários que por si só não conseguem realizar o binge watching sem que isso afete outras esferas 

de sua vida. Há exemplos de empresas como a Netflix e a Disney+, que quando você está 

maratonando uma série por muito tempo, um lembrete aparece na tela questionando se o 

indivíduo pretende ou não continuar a assistir, sendo esta abordagem associada a 

conscientização do indivíduo uma possível solução para a redução de efeitos negativos da 

prática. 

No contexto do ESG, as empresas devem se comprometer com sua governança social, 

pensando em estratégias de otimizar a obtenção de lucros, no presente caso, assinaturas, sem 

que isso comprometa a sua do indivíduo e que seja nociva a sociedade. Pesquisas adicionais 

abordando esta relação seriam essenciais para entender o compromisso das empresas com a 

ética de suas estratégias e sua responsabilidade social.   

Adicionalmente, é de conhecimento que as empresas se utilizam de algoritmos e 

inteligência artificial para manter seus usuários engajados através, principalmente, de 

recomendações e da comunicação com o cliente em diversos canais, como, por exemplo, por 

meio de mensagens no aplicativo de celular quando novas séries são lançadas. A Netflix, por 

exemplo, conta também com técnicas de machine learning para melhorar o sistema de 

recomendações e para personalizar a capa de apresentação dos programas, tornando-os mais 

atraentes para um espectador em potencial. Assim, preferências anteriores exclusivas de cada 

espectador são levadas em consideração para a apresentação da capa de um programa que seja 

mais atraente para eles. O algoritmo de IA analisa as métricas do espectador, como dados de 

desistência (dados sobre pessoas que desistem no meio de um programa) e dados de 

visualização de 28 dias (o número de pessoas que assistiram a uma série de um programa em 

28 dias após o lançamento). Esses dados ajudam a Netflix a entender o que torna um programa 

bem-sucedido e o que os espectadores desejam (Ayushman, 2020). 
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Tais avanços são reflexo da alta competitividade do mercado que acarreta na 

necessidade de aumentar a produção de séries e de manter o engajamento do usuário. Porém, 

na alta competição no mercado e na necessidade de manutenção do cliente vale tudo? Até 

mesmo colocar a saúde mental do cliente em risco? 

Com isso, seria interessante pensar mais conscientemente o que as empresas fazem com 

os dados obtidos dos usuários, até mesmo sobre a vertente da Lei de proteção de dados do 

usuário já que as recomendações são fruto dos dados obtidos pelas companhias e, para aqueles 

com pré-disposições a um envolvimento compulsório pela prática, podem apresentar-se como 

um risco. Por fim, apenas ao entender o potencial maléfico do binge watching será possível a 

criação de estratégias que mitiguem os seus efeitos na sociedade.  
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7         LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

As limitações deste estudo estão majoritariamente associadas a validação externa, haja 

vista, que a maioria dos respondentes da amostra analisada eram moradores da cidade de São 

Paulo, sendo eleita como a maior smart city do país pela Urban Systems (2021) e que conta 

com maiores índices de adeptos a tecnologias streaming, sendo passível de comparação a 

amostras obtidas em outras megalópoles mundiais. Com isso, apesar da amostra obtida ser 

suficiente para as conclusões apresentadas no presente estudo, a extensão da amostra a outras 

regiões do Brasil com o fito de corroborar os achados deste trabalho em outras realidades. 

Outra limitação está associada a predominância do público feminino (300) comparado 

ao masculino (88), evidenciando, um maior interesse feminino sobre a prática. Tal achado 

também foi documentado em uma revisão sistemática da literatura sobre o tema (Flayelle et al., 

2020). Dessa forma, seria interessante a condução de estudos com mais participantes do gênero 

masculino de forma a estender os achados documentados neste trabalho. 

  Devido às condições globais da pandemia da COVID-19, a amostra foi obtida 

majoritariamente por meio de redes sociais e aplicativos de comunicação, o que pode criar um 

viés na coleta de respondentes com maior familiaridade com a tecnologia. Assim, a pesquisa é 

limitada pelo instrumento de coleta de dados, por ser baseada em uma análise em um momento 

único, de forma a contornar esta situação, utilizou-se o método das Redes Neurais Artificiais 

para simulações. 
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8        ORÇAMENTO 

O presente estudo será desenvolvimento com o auxílio de equipamentos e softwares já 

pertencentes a pesquisadora, além de outras ferramentas que foram obtidos em plataformas 

gratuitas. Abaixo demonstra-se as ferramentas utilizadas para a condução da pesquisa: 

 

Tabela 11: Ferramentas de pesquisa. 

Nome Descrição 

Zotero Software gratuito de gerenciamento de referências bibliográficas 

QuestionPro Plataforma gratuita utilizada para aplicação do instrumento de pesquisa 

CopySpyder Software gratuito para validação de semelhanças textuais 

GlobalProtect Acesso gratuito disponibilizado pela Unifesp para acesso ao Web of Science e Scopus 

Fonte: elaboração própria (2021)  
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10          APÊNDICE A 

 

Escala Construto Item Assertivas Referência 

Internet 
Addiction 

Test - 
Young 

Prática 
problemática de 
Binge Watching 

BW1 Frequentemente...acredito passar mais tempo assistindo séries do que deveria. 

Adaptado de Young 
(1998)  

BW2 
...Me sinto depressivo, temperamental ou nervoso quando fico sem maratonar séries, mas me sento bem assim que 
inicio uma maratona. 

BW3 ...Prefiro a emoção das séries do que ter momentos de intimidade com meu parceiro. 

BW4 ... Meus familiares reclamam do tempo que passo assistindo séries. 

BW5 ...Tento diminuir o tempo que gasta assistindo séries, mas falho. 

BW6 ... Monitoro meus aplicativos de streaming de séries para ser notificado dos próximos lançamentos. 

BW7 ...Escolho passar mais tempo realizando maratonas de séries do que sair com outras pessoas. 

BW8 ...Bloqueio pensamentos negativos sobre sua vida com pensamentos relaxantes sobre minhas séries favoritas. 

BW9 ... Fico ansioso por um momento em que poderei fazer maratonas de séries novamente. 

BW10 ...Sinto como se a vida sem séries para maratonar seria chata, vazia e sem graça. 

BW11 ...Grito ou fico irritado se alguém me atrapalha durante uma maratona de séries. 

BW12 ...Tento esconder quanto tempo passo fazendo maratonas de séries. 

BW13 ...Fico preocupado com as séries ou começo a fantasiar sobre as séries quando não as estou assistindo. 

BW14 ... Digo “apenas mais um episódio” durante as maratonas de séries. 

BW15 ... Negligencio meus afazeres para poder passar mais tempo assistindo séries. 

BW16 ... Meu trabalho e tarefas são prejudicados devido ao tempo que gasto fazendo maratonas de séries. 

BW17 
... Durmo mal devido a longas maratonas de séries a noite e me sinto menos produtivo para desenvolver minhas 
atividades. 

BW18 ... Minha performance no trabalho é prejudicada por causa do binge watching. 
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Social 
Interaction 
Anxiety -

SIAS 

Ansiedade de 
interação social 

AS1 
Prefiro ficar em casa assistindo maratonas de séries pois... acho difícil me enturmar com as pessoas com quem me 
relaciono. 

Adaptado de Mattick e 
Clarke (1998)  

AS2 ...me sinto desconfortável quando tenho que socializar. 

AS3 ... não fico à vontade conhecendo pessoas em outros lugares. 

AS4 ... tenho dificuldade em falar com outras pessoas. 

AS5 ...tenho medo de parecer estranho quando me expresso. 

AS6 ...tenho dificuldade em falar com pessoas atraentes do sexo oposto. 

AS7 ...tenho medo de não saber o que dizer em situações sociais. 

AS8 ...me sinto nervoso ao interagir com pessoas que não conheço muito bem. 

AS9 ...sinto que direi algo vergonhoso sempre que falo. 

AS10 ...tenho medo de ser ignorado quando estou em um grupo social. 

AS11 ... fico tenso ao tentar me enturmar em um grupo. 

DASS-21 Depressão 

DA1 Pratico binge watching...quando sinto que nada em minha vida faz sentido. 

 Adaptado de 
Lovibond e Lovibond 

(1995) 

DA2 ... quando me sinto incapaz se me sentir entusiasmado sobre qualquer outra coisa. 

DA3 ... quando sinto que não há nada para esperar do futuro. 

DA4 ... quando me sinto desanimado e deprimido. 

DA5 ... quando sinto que não consigo experienciar nenhum sentimento bom. 

DA6 ... quando sinto dificuldade de fazer qualquer outra coisa. 

Short 
Boredom 
Proneness 

Scale 

Tédio 

T1 Faço binge watching... quando me encontro sem saber o que fazer. 

Adaptado de Farmer e 
Sundberg (1986) 

T2 ... pois acho difícil encontrar coisas para me entreter. 

T3 ... pois muitas das coisas que preciso fazer são monótonas e repetitivas. 

T4 ... pois preciso de mais estímulos para que deixar entretido que a maioria das pessoas. 
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T5 ... quando não tenho motivação para fazer a maioria das coisas que devo. 

T6 ... pois na maioria das vezes é difícil para eu encontrar algo para fazer para me deixar interessado. 

T7 ... pois na maior parte do tempo eu só fico sentado sem ter nada para fazer. 

Self 
Suppresion 

Scale 
(SSS) 

 E1 O binge watching...  me ajuda a suprimir meus problemas. 

Adaptado de Stenserg 
(2012) 

 E2  ...me ajuda a evitar pensamentos negativos sobre minha vida. 

Escapismo E3  ...me ajuda a desligar os pensamentos difíceis que não gosto de pensar. 

 E4 ....me ajuda a sair da minha realidade. 

 E5 ....me ajuda a esquecer as coisas difíceis da vida. 

 E6 ....me ajuda a escapar de mim. 

 E7 ....me ajuda experimentar sensações que enriquecem minha vida. 

Psi- scale 
Relação 

Parasocial 

RP1 Durante o binge watching...fico ansioso para assistir os novos episódios de meu personagem favorito. 

Adaptado de Rubin e 
Powell (1985) 

RP2 ...sinto que se meu personagem favorito aparecer em uma outra série, eu assistiria. 

RP3 
...sinto que se eu encontrasse livros, revistas ou informações adicionais sobre meu personagem favorito, eu 
compraria/leria. 

RP4 ...sinto falta de ver meu personagem favorito quando a temporada acaba. 

RP5 ...sinto que gostaria de conhecer o ator que interpreta meu personagem favorito na vida real. 

RP6 ...me sinto mal por meu personagem favorito caso ele cometa algum erro. 

RP7 ...acho meu personagem favorito atraente. 
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11         APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ONLINE 
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12         APÊNDICE C – MODELAGEM DE EQUAÇÃO ESTRUTURAL 

 

#Executando o PLS-SEM REGULAR 

#Pacotes instalados: plspm, cSEM, semPLS, matrixpls, plsdepot, e seminr 

#Leitura de apoio: https://cran.r-project.org/web/packages/seminr/vignettes/SEMinR.html 

 

library(seminr) 

require(seminr) 

#attach(melissa_smart_pls) 

View(melissa_smart_pls) 

 

#Define measurements with familiar terms: 

measurements = constructs( 

  composite("Relação Parassocial", c("RP1", "RP2", "RP3", "RP4", "RP5", "RP6", "RP7")), 

  composite("Ansiedade Social", c("AS1", "AS2", "AS3", "AS4", "AS5", "AS6","AS7","AS8", 

"AS9", "AS10")), 

  composite("Depressão", c("DE1", "DE2", "DE3", "DE4", "DE6")), 

  composite("Tédio", c("TE1", "TE2", "TE3", "TE4", "TE5", "TE6", "TE7")), 

  composite("Binge Watching", c("BW2", "BW5", "BW12", "BW15", "BW16", "BW17", 

"BW18")) 

) 

 

#Quickly create multiple paths "from" and "to" sets of constructs 

structure = relationships( 

  paths(from = "Relação Parassocial", to = c("Binge Watching")), 

  paths(from = "Ansiedade Social", to = c("Binge Watching")), 

  paths(from = "Depressão", to = c("Binge Watching")), 

  paths(from = "Tédio", to = c("Binge Watching"))) 

plot(structure) 

 

#Modelo Regular do PLS-SEM - Exatamente os mesmos resultados do SmartPLS 

pls__sem_model=estimate_pls(data=melissa_smart_pls, 

                            measurements, 
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                            structure, 

                            inner_weights=path_weighting) 

p3=summary(pls__sem_model, theme=t) 

 

print(p3$descriptives,digits=3) 

 

#Reliability - alfa - confiabilidade composta - AVE 

print(p3$reliability,digits=3) 

 

#validity - VIFs individuais - Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) - Fornell-Larcker Criterion 

print(p3$validity,digits=3) 

 

#Loadings - Cross ou Factor Loadings (Cargas fatoriais cruzadas) 

print(p3$loadings,digits=3) 

 

#R^2 

print(p3$paths,digits=3) 

 

#F^2 effect 

print(p3$fSquare,digits=3) 

 

#Construct Scores - Bootstrapping 

print(p3$composite_scores,digits = 3) 

 

plot(pls__sem_model) #este gráfico é muito bom, apresenta os valores das cagas fatoriais, dos 

betas, e do R^2 

p4=bootstrap_model(pls__sem_model,nboot = 388) 

s2=summary(p4) 

s2$bootstrapped_paths 
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13         APÊNDICE D – CÔMITE DE ÉTICA 
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