
Pesquisa sobre a utilização de computadores e da internet 

por alunos do curso de direito – Parte I 

 

 

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 

 

 

O primeiro conjunto de perguntas presente nos 

questionários indagava acerca da natureza das atividades realizadas com o 

auxílio do computador, a quantidade de horas diárias de manuseio da máquina 

e a participação, ou não, em cursos voltados para o uso do equipamento e de 

seus principais programas. 

 

Eis os resultados, em percentuais, apurados para o 

primeiro conjunto de indagações: 

 

 

 



Você utiliza o microcomputador como instrumento de: 

 trabalho estudo lazer não utiliza 

2005/2 84 92 67 0 

2006/1 80 89 67 0 

2006/2 85 95 77 0 

2007/1 85 93 69 0 

 

 

Você utiliza, em média, o microcomputador quantas horas por dia: 

 menos de uma 

hora 

de uma a duas 

horas 

de duas a 

quatro horas 

mais de 

quatro horas 

2005/2 8 25 27 40 

2006/1 10 32 20 38 

2006/2 7 21 19 53 

2007/1 11 17 25 47 

 

 

Você já participou de algum curso para utilização de microcomputador e/ou 

seus principais programas: 

 sim não 

2005/2 76 24 

2006/1 65 35 

2006/2 73 27 

2007/1 71 29 

 

 

Observam-se dados convergentes para os quatro 

semestres pesquisados. Com efeito, não há discrepâncias significativas entre 

os valores apurados ao longo dos semestres para cada item considerado.  

 

Em linhas gerais, os resultados demonstram um 

segmento social intensamente inserido no universo da informática. 

Praticamente todos os alunos utilizam computadores em diversas atividades, 

incluindo trabalho e estudo. 



  

Chama atenção a quantidade de horas diárias de 

uso do computador. Os índices mais elevados de utilização estão justamente 

no patamar de mais de quatro horas diárias. Portanto, para o segmento 

pesquisado, o computador é uma ferramenta diária (de trabalho e de estudo, 

principalmente) fundamental. 
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