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

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 reapresentamos, com os respectivos resultados (em percentuais), 

as seguintes: 

Você realiza operações bancárias pela internet:

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



Você atualiza regularmente o programa antivírus:

sim não
2005/2 65 35
2006/1 65 35
2006/2 63 37
2007/1 57 43

Você utiliza firewall (programa que monitora as portas de comunicação):

sim não
2005/2 33 67
2006/1 34 66
2006/2 43 57
2007/1 43 57

Já foi destacada a significativa redução, ao longo do 

tempo, dos alunos que realizam operações bancárias pela internet. Formulou-

se a hipótese de que a percepção crescente  da insegurança na efetivação 

desse tipo de ação seja a principal responsável pela constatação.

Um  interessante  aspecto  da  pesquisa  realizada 

surge  com o  cruzamento  de  certos  dados  das  respostas  ofertadas  às  três 

perguntas  acima  destacadas.  Com  efeito,  apura-se  uma  significativa 

quantidade  de  alunos  que  apesar  de  realizarem  operações  bancárias  e 

compras pela internet não adotam procedimentos básicos de segurança. Eis, 

em números, a conclusão em questão: 

Percentuais  apurados  entre  aqueles  que  realizam  operações  bancárias  na 

internet:

Utiliza firewall Atualiza antivírus
2005/2 35 71
2006/1 40 76
2006/2 59 84
2007/1 - 70

Para 2005.2 constatou-se que 22% dos alunos que 



realizavam  operações  bancárias  na  internet  não  adotavam  nenhum  dos 

procedimentos de segurança destacados (utilização de firewall e atualização 

regular de antivírus). Em 2006.1, esse último dado foi de 17%. Já em 2006.2 

apurou-se queda para 14%.
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