
Pesquisa sobre a utilização de computadores e da internet
por alunos do curso de direito – Parte IV

Nos  últimos  quatro  semestres  (segundo  de  2005, 

primeiro de 2006, segundo de 2006 e primeiro de 2007), foram coletados dados 

sobre a utilização de computadores e da internet, mediante questionários, por 

os  alunos  da  disciplina  INFORMÁTICA  JURÍDICA  e  DIREITO  DA 

INFORMÁTICA do curso de direito da Universidade Católica de Brasília.

Os alunos envolvidos com a pesquisa em questão 

pertenciam  a  turmas  matutinas  e  noturnas,  além  de  serem,  na  quase 

totalidade, formandos ou concluintes (cursando o último ou penúltimo semestre 

do  curso  de  direito).  Os  quantitativos  de  estudantes  consultados  foram  os 

seguintes: 

2005/segundo 114
2006/primeiro 102
2006/segundo 106
2007/primeiro 124

Entre  as  perguntas  presentes  nos  formulários 

respondidos existe um conjunto de questionamentos voltados para identificar 

práticas ou hábitos na utilização da internet. Eis os resultados, em percentuais, 

apurados para esse conjunto de perguntas:

Você acessa a internet com que freqüência:

diariamente

Mais de uma vez 

por semana

Uma vez por 

semana outra
2005/2 77 16 4 3
2006/1 79 19 1 1
2006/2 81 13 6 0
2007/1 78 15 5 2



Você participa de chats (salas de bate-papo):

sim não
2005/2 25 75
2006/1 20 80
2006/2 23 77
2007/1 - -

Você participa de alguma lista de discussão na internet:

sim não
2005/2 28 72
2006/1 20 80
2006/2 22 78
2007/1 27 73

Você faz compras (de produtos ou serviços) pela internet:

sim não
2005/2 46 54
2006/1 46 54
2006/2 46 54
2007/1 47 53

Você realiza operações bancárias pela internet:

sim não
2005/2 49 51
2006/1 46 54
2006/2 41 59
2007/1 32 68

Qual a forma de utilização do seu endereço de correio eletrônico:

webmail

Programa 

instalado

Webmail e 

programa Não usa
2005/2 62 7 30 1
2006/1 80 4 16 0
2006/2 77 10 13 0
2007/1 68 7 21 4

Qual a forma de acesso à internet utilizada em seu computador doméstico:
Telefone 

comum

ADSL ou 

ISDN

Ondas de 

rádio

TV a 

cabo

Não acessa 

de casa
2005/2 25 60 4 0 11
2006/1 25 65 1 0 9
2006/2 18 61 2 2 17
2007/1 16 68 4 3 9



Como  era  de  se  esperar,  para  o  segmento 

pesquisado,  observa-se  uma  intensa  utilização  da  internet.  Em  todos  os 

períodos  avaliados,  mais  de  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  dos  alunos 

acessam diariamente à Grande Rede.

As participações em chats  (salas  de bate-papo)  e 

em  listas  de  discussão  são  uniformemente  baixas.  Para  os  dois  itens,  o 

percentual de 30% (trinta por cento) não foi atingido em nenhum período.

Curiosamente,  o  percentual  de  consultados  que 

realiza  compras  de  bens  e  serviços  pela  internet  mantém-se  constante  e 

próximo  aos  50%  (cinqüenta  por  cento).  Já  o  percentual  de  alunos  que 

realizam operações bancárias pela internet apresenta uma nítida tendência de 

queda  (de  49%,  em  2005/2  para  32%,  em  2007/1).  Provavelmente,  esse 

comportamento decorre da percepção da crescente insegurança relacionada 

com a quantidade e variedade de golpes e fraudes noticiados freqüentemente 

pela imprensa. 

Também merece destaque o contínuo crescimento 

do acesso à internet em ambiente doméstico por intermédio de tecnologias de 

banda larga
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