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Errata 

 

No Sumário, onde se lê “Considerações Finais p. 53”, leia-se “Considerações 

Finais p. 83”. 

Na página 11, onde se lê “considerado em suas relações com a sociedade”, leia-

se “considerado em suas relações sociais”. 

Na página 71, onde se lê “A Tabela xx”, leia-se “A Tabela 25”. 

Na página 73, onde se lê “A hipótese foi validada”, leia-se “A hipótese foi 

confirmada”. 

Na página 80, onde se lê “A hipótese 4 foi validada”, leia-se “A hipótese 4 foi 

confirmada”. 

Na página 80, onde se lê “Embora a hipótese tenha sido validada”, leia-se 

“Embora a hipótese tenha sido confirmada”. 

Na página 83, onde se lê “Mesmo que apenas uma das quatro hipóteses tenha 

sido validada”, leia-se “Mesmo que apenas uma das quatro hipóteses tenha sido 

confirmada”. 

Na página 86, onde se lê “A ideologia da racionalidade tecnologia e a 

personalidade narcisista”, leia-se “A ideologia da racionalidade tecnológica e a 

personalidade narcisista”. 
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RESUMO 

 

ZAMPRONHA, Maria Amélia Güllnitz. A experiência de relação com o outro de 
alunos de graduação em Psicologia e o uso da Internet. Dissertação de Mestrado, 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2012. 
 
O objeto de estudo da presente dissertação é a experiência com o outro de alunos de 
graduação em Psicologia. O objetivo é verificar a relação entre esta experiência e o uso 
da Internet considerando três aspectos, aqui definidos como categorias de análise: 
preconceito, racionalidade tecnológica e narcisismo. Já que o objeto de estudo da 
Psicologia é o indivíduo, considerado em suas relações com a sociedade, espera-se que 
o psicólogo seja capaz de perceber-se e diferenciar-se dos outros indivíduos, de 
percebê-los e diferenciá-los entre si e de refletir criticamente acerca dos contextos 
social, econômico, cultural e político em que está inserido. O referencial teórico para 
fundamentar a pesquisa, a construção do instrumento e a análise dos dados é a teoria 
crítica da sociedade. O método compreende a aplicação de um Questionário de hábitos 
de uso de Internet e de uma escala Likert, denominada escala de Experiência com o 
outro (escala E), e o tratamento estatístico dos resultados obtidos. A escala E é dividida 
em três subescalas, de preconceito, de racionalidade tecnológica e de narcisismo, e 
avalia as atitudes e opiniões dos sujeitos em relação às três categorias de análise, 
compreendendo que elas podem permear e interferir na experiência com o outro e na 
experiência de autoconsciência. Um alto escore na escala E indica prejuízo da 
experiência espontânea. Os sujeitos são 72 alunos do curso de graduação em Psicologia, 
de uma faculdade privada da cidade de São Paulo. As hipóteses previam: forte 
correlação entre o uso da Internet e as atitudes expressas na relação com o outro; uso 
mais relacionado à comunicação e à solução de problemas imediatos que à informação; 
e que quanto maior esse tipo de uso, maior a pontuação na escala E. Verificou-se que a 
amostra tende a expressar maiores graus de preconceito e adesão à racionalidade 
tecnológica e menor grau de narcisismo e que há correlação entre o modo como os 
sujeitos utilizam a Internet e a expressão dessas três categorias. 
 
 
Palavras-chave: Psicologia, Internet, escala Likert, teoria crítica, experiência. 
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ABSTRACT 

 

ZAMPRONHA, Maria Amélia Güllnitz. The Psychology students’ experience of 
relationship and Internet use. Dissertation (Master Degree in Education: History, 
Politics, Society). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2012. 
 
The present dissertation’s object of study is the Psychology students’ experience of 
relationship. The objective is to verify the correlation between said experience and 
Internet use regarding three aspects, here defined as analytical categories: prejudice, 
technological rationality and narcissism. Since Psychology’s object of study is the 
individual, regarding one’s relationships with society, the psychologist is expected to be 
able to observe and distinguish himself from the others and the others among 
themselves, noticing and distinguishing them, and to think critically about the social, 
economical, cultural and political contexts in which they live. The theoretical reference 
to ground this research, the questionnaire’s development and the data analysis is the 
critical theory. The method consists in the use of a Questionaire about Internet habits 
and a Likert scale, called Experience with others Scale (E Scale) and the statistical 
analysis of the results. The E Scale is divided in three subscales, prejudice, 
technological rationality and narcissism, and evaluates the subjects’ attitudes and 
opinions regarding the three analytical categories, understanding that said categories 
may permeate and interfere in the experience with others and in the experience of self-
consciousness. A high score in the E Scale indicates lack of the spontaneous experience. 
The subjects are 72 Psychology students of a private college in São Paulo. The 
hypothesis predicted: a strong correlation between Internet use and attitudes manifested 
in the relationship with others; use more related to communication and solution to 
immediate problems than to information; and the more frequent this use, higher the E 
Scale’s score. It was verified that the subjects tend to express more prejudice and 
adherence to technological rationality than narcissism and that there is correlation 
between Internet use and the manifestation of the three categories. 
 
 
Keywords: Psychology, Internet, Likert scale, critical theory, experience. 
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Introdução 
 

O desenvolvimento tecnológico na área da informação e da comunicação parece 

realizar-se cada vez mais rapidamente e as novas gerações adaptam-se às chamadas 

novas tecnologias com mais facilidade que as gerações anteriores. Tais fatos tem sido 

tema de pesquisas acadêmicas. Há estudos que investigam a forma como as crianças e 

os jovens se relacionam com a tecnologia, mais especificamente, com a Internet. A 

dissertação de Michelan (2011) pesquisou o modo como as crianças se relacionam com 

o que a autora denomina de bens culturais, que são brinquedos, jogos, televisão e a 

Internet; e analisa o quanto as crianças reproduzem, em suas relações sociais, o que é 

veiculado pela mídia e o quanto criam e reelaboram significados para isso.  Batista 

(2008) compara jovens de uma cidade grande e de uma cidade pequena, verificando 

suas possibilidades de integração ou resistência e a influência que o envolvimento dos 

jovens com a tecnologia, os grupos sociais e as atividades sócio-políticas exerce em sua 

formação, comparando as duas cidades.  

Quem viveu a infância nos anos 1980 observa a diferença entre sua infância e a 

das crianças dos anos 1990 e 2000. Nos anos 1980 não era comum que as famílias 

tivessem computadores em casa, muito menos acesso à Internet, e-mail e redes sociais. 

Não tínhamos telefone celular, utilizávamos o telefone público – de ficha e depois de 

cartão –, os videogames eram muito mais simples em termos de recursos, som e 

imagens; tínhamos o hábito de enviar cartas... Enfim, sabemos que os avanços da 

tecnologia dos meios de comunicação, mais especificamente da Internet, tem 

modificado nossos hábitos. 

A tecnologia está inserida em diversos campos, como o educacional, profissional 

e pessoal. Sua inserção no campo educacional tem despertado o interesse de 

pesquisadores. A dissertação de Parada (2011) apresenta um balanço das teses de 

dissertações brasileiras, publicadas no período entre 1990 e 2010, que tem como objeto 

de estudo o uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) na escola. A 

autora verificou que a maior parte das pesquisas concentra-se em investigar a eficácia 

pedagógica das TICs empregadas como métodos de ensino e identifica benefícios da 

inserção de sua inserção na escola, considerando que esta é uma tendência da sociedade 

que a escola deve acompanhar. Um dos benefícios citados pelos pesquisadores é o 
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preparo dos alunos para o mercado de trabalho. Contudo, Parada (2011) verifica que há 

pesquisas que denunciam aspectos negativos do emprego das TICs no campo 

educacional, tais como a alienação e o controle social. Os pesquisadores que fazem esse 

tipo de crítica compreendem que a inserção das TICs na educação reflete o avanço 

tecnológico sem contribuir, no entanto, para a formação crítica. E que reflexões podem 

ser feitas em relação ao uso particular que os indivíduos fazem da Internet? Esta é a 

questão sobre a qual incide esta pesquisa.  

Dentre as leituras realizadas para a especificação do tema de pesquisa destaca-se 

a pesquisa intitulada “Educação e Virtualização: as mídias e a formação do indivíduo” 

(Vermelho, 2003), que analisa a relação entre tecnologia e subjetividade, verificando a 

hipótese de que há uma relação significativa entre características de personalidade e as 

preferências por determinados conteúdos midiáticos, que repercute no uso que o 

indivíduo faz da Internet. Os sujeitos de pesquisa foram estudantes universitários de 

quatro áreas de conhecimento: Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Exatas e Sociais 

Aplicadas. A autora utiliza como instrumento de coleta de dados uma escala do tipo 

Likert e um questionário. Os resultados são discutidos tendo como referencial teórico a 

teoria crítica da sociedade. De acordo com a autora, os resultados sugerem a existência 

de uma relação entre as características de personalidade e a preferência por 

determinados conteúdos das mídias.  

A leitura da pesquisa de Vermelho (2003) despertou o interesse a respeito das 

relações que podem ser estabelecidas entre os hábitos de uso da Internet pelos alunos de 

graduação em Psicologia e suas atitudes no que diz respeito à forma como se relacionam 

com o outro. Este interesse é justificado pela minha própria formação em Psicologia. 

Inquieta-me pensar que a falta de reflexão crítica e o tecnicismo podem estar presentes 

nesses alunos, influenciando sua atuação profissional. Já que o objeto de estudo da 

Psicologia é o indivíduo, considerado em suas relações com a sociedade, espera-se que, 

ao longo de sua formação, o aluno tenha experiências que lhe permitam o contato com 

facetas do humano e com a reflexão crítica acerca da sociedade, bem como dos 

indivíduos que a compõem. Espera-se que o psicólogo seja capaz de identificar suas 

próprias necessidades e desejos, de diferenciar-se dos outros indivíduos, de percebê-los 

e diferenciá-los entre si e de refletir criticamente acerca dos contextos social, 

econômico, cultural e político em que está inserido. 
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Assim, o objeto de estudo desta pesquisa é a experiência com o outro de alunos 

do curso de graduação em Psicologia. O objetivo é verificar a relação entre o tipo de uso 

que estes sujeitos fazem da Internet durante sua formação e suas atitudes no que diz 

respeito ao relacionamento com o outro e à possibilidade de reflexão crítica. 

Para elucidar o que se entende por atitude na presente pesquisa, recorre-se à 

pesquisa de Adorno et. al (1969) sobre a personalidade autoritária. Os autores entendem 

que opiniões, atitudes e valores são expressos mais ou menos abertamente em palavras, 

porém quando estão em discussão minorias ou questões políticas, por exemplo, o grau 

de abertura das pessoas se modifica, podendo haver maior discrepância entre o que 

dizem, o que pensam e o que realmente fazem. Embora considerem a discrepância entre 

o que se diz em diferentes situações (entre amigos, em público, ou o que se pensa e não 

se diz em voz alta, por exemplo) e o que se faz, os autores	  concebem estes fenômenos 

como constituintes de uma única estrutura – a personalidade –, que contém contradições 

e consistências, mas é organizada e mais ou menos persistente, pois suas partes 

constituintes relacionam-se de modos psicologicamente significativos e conferem 

consistência ao comportamento. Sendo assim, entende-se que as atitudes a serem 

verificadas nesta pesquisa não são os comportamentos efetivos dos sujeitos, mas sim 

expressão de sua prontidão, isto é, de sua potencialidade de ação. 

 

1. A formação em Psicologia, a experiência com o outro e a Internet à luz da 

teoria crítica 

1.1 Revisão bibliográfica 

Tendo definido o objeto de estudo e o objetivo da pesquisa fez-se o 

levantamento bibliográfico. Para tanto, foram realizadas buscas em dois bancos de 

dados: no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e no SciELO, para busca de artigos 

científicos. Os temas das buscas referiam-se à formação em Psicologia, ao curso de 

Psicologia, aos hábitos e tipos de uso da Internet. 

As expressões utilizadas nas buscas foram “curso de Psicologia” e “formação do 

psicólogo”, com o filtro “expressão exata” selecionado no banco da CAPES e com 
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“Brasil” selecionado como local no SciELO. Não foi estabelecido ano limite para as 

buscas. A tabela a seguir apresenta a distribuição das pesquisas e artigos em categorias.  

Tabela 1 

Levantamento bibliográfico – Formação em Psicologia 

Categoria CAPES 
(Frequência) Porcentagem SciELO 

(Frequência) 

Conteúdo programático / currículo 35 46% 2 

Opinião dos estudantes sobre a profissão 14 18% 1 

Representações sobre a profissão 10 13% 0 

Egressos do curso 8 11% 0 

Opinião de coordenadores e professores sobre o curso 3 4% 0 

Evasão 3 4% 0 

Escolha do curso em relação à formação 3 4% 0 

Total de pesquisas / artigos considerados 76 100% 3 

Descartados 340  85 

Total geral 416  88 

Fonte: Elaborado com base no banco de teses e dissertações da CAPES e SciELO. 
Nota: Apresenta-se a porcentagem, em relação ao total de pesquisas consideradas, de teses e dissertações 
para facilitar a visualização da distribuição das pesquisas entre as categorias. 
 

A busca no banco de dados da CAPES apresentou como resultado 220 pesquisas 

para a expressão “curso de Psicologia” e 196 para “formação do psicólogo”. Do total de 

416 pesquisas, 313 foram descartadas por referirem-se aos descritores da busca, sem, 

contudo, ter relação com a presente pesquisa; restando 103, das quais 27 são 

coincidentes e também foram descartadas (resultando total de 340 descartadas), 

restando 76, que são apresentadas na Tabela 1, coluna “CAPES”. A busca, no SciELO, 

por “curso de Psicologia” apresentou como resultado 88 artigos, dos quais 85 foram 

descartados, por referirem-se aos descritores, sem apresentar relação com esta pesquisa. 

Nenhum artigo foi encontrado com a expressão “formação do psicólogo”, portanto, a 

Tabela 1 apresenta, na coluna “SciELO”, apenas resultados da busca com a expressão 

“curso de Psicologia”. Esta informação merece destaque, pois a ausência de publicações 

com o tema pode indicar que a formação do psicólogo não tem sido objeto de estudo em 

pesquisas acadêmicas, o que remete à inquietação mencionada anteriormente. 
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Questiona-se se a própria formação não constitui alvo de reflexão entre os 

pesquisadores na área da Psicologia. Será esse tipo de reflexão não é incentivado? 

Algumas pesquisas e artigos puderam ser descartados pelo título, que 

evidenciava não haver relação entre tais trabalhos e a presente pesquisa; os resumos dos 

trabalhos restantes foram lidos. Após a leitura, mais trabalhos foram descartados pelos 

seguintes motivos: utilizar como sujeitos de pesquisa alunos do curso de Psicologia, 

sem tratar da formação do psicólogo; analisar o ensino de determinada disciplina, 

presencial ou na modalidade à distância, ou a história do curso; investigar a opinião ou 

compreensão do aluno sobre um conceito (como queixa escolar, por exemplo) ou seus 

hábitos de estudo; avaliar cursos de extensão, analisar documentos e diretrizes 

curriculares ou realizar revisão bibliográfica.  

Dentre os 76 trabalhos considerados, 35, ou 46%, e dois dos três artigos são 

atribuídos à categoria “Conteúdo programático / currículo”, sendo este o tema de 

pesquisa mais frequente da amostra. Esta categoria é caracterizada pelo estudo dos 

estágios, em clínica ou em instituições; da relação entre teoria e prática e da supervisão. 

A maioria dos trabalhos tem como objetivo investigar a supervisão, considerando-a 

como experiência formadora, tanto profissional quanto pessoal, principalmente, a 

supervisão clínica. É interessante notar a ênfase das pesquisas na supervisão clínica. 

Esse dado pode refletir uma ênfase dos próprios cursos de graduação na formação do 

psicólogo clínico. As pesquisas desta categoria têm como fonte de dados tanto alunos 

quanto professores ou supervisores; quando a fonte de dados é composta 

exclusivamente por uma categoria de sujeitos (somente por alunos ou somente por 

professores, supervisores ou coordenadores), a pesquisa foi enquadrada em outras 

categorias.  

Em seguida está a categoria “Opinião dos estudantes sobre a profissão”, com 14 

trabalho, 18% das pesquisas, e um artigo. Estes trabalhos analisam a percepção do aluno 

em relação à formação no que diz respeito ao curso, estágios e experiência. A fonte é 

exclusivamente a opinião ou percepção do aluno.  

A categoria seguinte, com 10 estudos, ou 13% das pesquisas, é “Representações 

sobre a profissão”, em que são incluídas pesquisas que investigam a percepção de 

alunos e professores ou supervisores a respeito da formação como preparação para o 
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exercício da profissão, da formação como construção da identidade do psicólogo e das 

expectativas dos alunos em relação à profissão.  

A próxima categoria é “Egressos do curso”, com 8 trabalhos, 11% das pesquisas. 

Estes estudos investigam a formação entendida como preparação para o mercado de 

trabalho e os impactos do curso sobre os sujeitos. Pesquisas com egressos que 

investigam aspectos posteriores à formação foram descartadas. 

 “Opinião de coordenadores e professores sobre o curso” inclui 3 trabalhos, 4% 

das pesquisas, as quais investigam a percepção de coordenadores e professores sobre o 

curso; 4% das pesquisas são incluídas na categoria “Evasão”, que tem como objetivo 

compreender a evasão escolar por meio da investigação do curso ou da percepção dos 

ex-alunos. “Escolha do curso em relação à formação” contém 4% das pesquisas e 

relaciona a escolha do curso ao desempenho, a percepção da formação, a expectativas 

em relação à profissão e a significados atribuídos ao curso. Pesquisas que analisam a 

escolha do curso, sem relação com aspectos da formação, foram descartadas. 

Apenas uma pesquisa, intitulada “Formação em Psicologia e uso da Internet: 

representações de graduandos em Psicologia” (Gonçalves, 2001), atribuída à categoria 

“Representações da profissão”, analisa a relação entre formação em Psicologia e 

Internet, por meio de entrevistas com alunos de graduação com o objetivo de verificar 

suas representações a respeito destes temas (formação em Psicologia e Internet). Como 

resultado, o autor verifica que os alunos relacionam sua formação à experiência vivida e 

a aspectos da aprendizagem relacionados à teoria e à prática, apresentando restrita 

reflexão e relação distante com a Internet. Considerando o ano de publicação da 

pesquisa, 2001, pode-se compreender tal resultado. É provável que, se a pesquisa fosse 

realizada hoje, o resultado indicaria uma relação mais próxima entre o graduando e a 

Internet, por conta de fatores como a disponibilização de artigos e pesquisas acadêmicas 

on line, pelo desenvolvimento de recursos e pela difusão de acesso à Internet. 

Em relação ao uso da Internet, as expressões buscadas foram “hábitos de uso da 

Internet” e “tipos de uso da Internet”. O banco de teses e dissertações da CAPES, 

apresentou para “hábitos de uso da Internet”, com o filtro “expressão exata”, cinco 

pesquisas; sem o filtro, 56. Então, consideraram-se os 56 trabalhos dos quais 35 foram 
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descartados por: não apresentarem relação com a presente pesquisa, investigarem outras 

mídias e meios de comunicação ou serem específicos da área de Tecnologia. 

Para “tipos de uso da Internet” com o filtro “expressão exata” uma pesquisa foi 

encontrada, sem o filtro, 370. Verificou-se que grande parte das pesquisas referia-se a 

questões técnicas do uso da Internet em diferentes áreas, como Tecnologia, Medicina, 

Direito etc.; temas sem relação com o proposto na presente pesquisa. Portanto, 

considerou-se o resultado para a busca com “expressão exata”.  

A pesquisa no SciELO apresentou como resultado nove artigos para “tipos de 

uso da Internet” e nenhum para “hábitos de uso da Internet”, ambos com “Brasil” 

selecionado como local. Os nove artigos foram descartados, pois, referiam-se a questões 

técnicas do uso da Internet. A tabela a seguir apresenta a distribuição das pesquisas em 

categorias. 

Tabela 2 

Levantamento bibliográfico – Internet 

Categoria CAPES 
(Frequência) Proporção 

Hábitos de compra / consumo na Internet 8 0,36 

Internet e educação 5 0,23 

Comunicação / Relacionamento 3 0,14 

Impactos do uso da Internet na vida dos usuários e na cultura 3 0,14 

Significados da Internet para o usuário 3 0,14 

Total de pesquisas consideradas 22 1,00 

Descartados 35 - 

Total geral 57 - 

Fonte: banco de teses e dissertações da CAPES. 
Nota: Proporção em relação ao total de pesquisas consideradas. 

 

Das 22 pesquisas consideradas, 8, ou 0,36 do total, são classificadas na categoria 

“Hábitos de compra / consumo na Internet” e investigam os hábitos de compras ou de 

consumo por meio da Internet, sendo seis destes trabalhos da área de Administração e 

dois de Comunicação. As pesquisas tem foco no comportamento do consumidor e visam 
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traçar seu perfil analisando características como segmentação demográfica, uso de 

cartão de crédito, fatores que influenciam a decisão de comprar ou não pela Internet e a 

imagem e a comunicação institucionais do comércio eletrônico. Duas pesquisas 

verificam especificamente fatores que influenciam o uso de serviços bancários pela 

Internet do ponto de vista do usuário. Os sujeitos são universitários, idosos e usuários de 

serviços bancários. Por serem pesquisas das áreas de Administração e Comunicação, é 

compreensível que a análise dos hábitos dos usuários de Internet restrinja-se a aspectos 

do consumo. 

Cinco pesquisas, 0,23 da amostra, pertencem à “Internet e educação” e 

investigam o uso desta ferramenta em pesquisas acadêmicas, tanto por professores 

quanto por alunos, na formação de professores e suas contribuições no ensino e na 

aprendizagem. Uma dissertação de 1997 investiga a relação do professor-pesquisador 

com a Internet como instrumento de busca de informação científica e transmissão do 

conhecimento produzido, prevendo o potencial de uso desta ferramenta na pesquisa 

acadêmica (Amaral, 1997). Outra dissertação de 2004 analisa os métodos de pesquisa de 

alunos de graduação em Direito. Como resultado, o autor verifica que os usuários estão 

familiarizados com este recurso de pesquisa, embora mantenham hábitos escolares 

tradicionais, e que os professores não a veem como recurso que enriqueça as aulas. Sua 

conclusão é que um uso mais criativo e autônomo é um desafio para professores e 

alunos (Morrone, 2004). Destacam-se os anos de publicação desses estudos. 

Atualmente, o emprego dessa tecnologia está mais integrado aos processos de ensino e 

aprendizagem. 

A categoria “Comunicação / Relacionamento”, com 3 trabalhos, 0,14, contém 

pesquisas que investigam a comunicação e relacionamento mediados pela Internet. 

“Impactos do uso da Internet na vida dos usuários e na cultura”, com 3 estudos, 0,14, 

contém dissertações de áreas diferentes – Educação, Artes Visuais, Cognição e 

Linguagem. A pesquisa da área da Educação estuda o impacto da utilização excessiva 

da Internet na vida dos usuários e verifica que tal uso traz mudanças comportamentais, 

corporais e psicológicas (Mendes, 2005); a da área de Artes Visuais discute os impactos 

do uso desta ferramenta na cultura, analisando as imagens veiculadas com a hipótese de 

que ocorrem mudanças na vida cotidiana e nas produções estéticas (Gonçalves, 2001); a 

da Cognição e Linguagem investiga o uso das TICs como mediação entre os indivíduos 
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e entre estes e a sociedade, como ferramentas de comunicação e veiculação de 

informação, e verifica que esse uso gera mudanças de hábitos nos sujeitos (Brum, 

2009). 

“Significados da Internet para os usuários”, com também 3 estudos, 0,14, 

contém pesquisas que analisam significados atribuídos pelos usuários à Internet. Uma 

das pesquisas, cujos sujeitos são jovens recém ingressos na universidade, constata que 

jovens têm uma postura crítica em relação à Internet, pois conseguem destacar aspectos 

positivos em relação ao seu uso, enumerando vantagens, desvantagens, limitações, 

utilidade e perigos (Ribeiro, 2008). Outra pesquisa é uma dissertação de mestrado em 

Psicologia, intitulada “O uso da Internet na adolescência: aspectos relativos às relações 

familiares na pós-modernidade” (Spizzirri, 2008), e tem como objetivo analisar o perfil 

de uso da Internet de adolescentes em relação a finalidades de uso, frequência de uso, 

possíveis associações a bem-estar e ao apoio social de pais e amigos. Como resultados, 

a autora observa que os relacionamentos virtuais não substituem os reais, mas os 

complementam e que o uso da Internet pode refletir a dinâmica familiar, aproximando 

gerações ou potencializando dificuldades; a autora não observa diferenças significativas 

em relação à frequência de uso da Internet entre meninos e meninas, mas observa 

diferenças em relação à finalidade; não observa associações entre bem-estar e finalidade 

ou frequência de uso.  

1.2 Atitudes que expressam a relação com o outro e a Internet 

O objetivo desta pesquisa é analisar o uso que os alunos do curso de graduação 

em Psicologia fazem da Internet, estabelecendo possíveis relações entre o tipo de uso e 

atitudes expressas na relação com o outro no que diz respeito a três categorias de 

análise: racionalidade tecnológica, preconceito e narcisismo. Estas categorias foram 

definidas a partir de conceitos da teoria crítica da sociedade e são apresentadas a seguir. 

De acordo com Marcuse (1998), a tecnologia é um processo social, do qual a 

técnica é um elemento, assim como os indivíduos, que são inventores e definem sua 

aplicação e utilização. A tecnologia e a técnica exigem uma compreensão dialética. A 

técnica, dependendo da forma como é empregada, “pode promover tanto o autoritarismo 

quanto a liberdade, tanto a escassez quanto a abundância, tanto o aumento quanto a 

abolição de trabalho árduo” (Marcuse, 1998, p. 74). A tecnologia é um modo de 
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organização que pode tanto perpetuar quanto modificar as relações sociais, podendo 

constituir um instrumento de dominação ou um avanço que promove a liberdade 

(Horkheimer, Adorno, 2006). Da perspectiva da teoria crítica a reflexão deve ter como 

foco o uso que se faz da técnica e as suas determinações, ou seja, aquilo que tornou 

possível e condicionou o processo de emprego da técnica na produção material e nas 

relações sociais. Porém, isso não quer dizer que a técnica é neutra, pois sua invenção e 

aplicação são direcionadas por grupos sociais, conforme ressaltam Marcuse (1998) e 

Horkheimer, Adorno (2006). 

O progresso tecnológico fez com que se disseminassem uma nova racionalidade 

e novos padrões de individualidade. O ideal de indivíduo forjado pela revolução 

burguesa era considerado como unidade fundamental e fim principal da sociedade, 

detentor de padrões e valores que não sucumbiam frente a nenhuma autoridade externa. 

O indivíduo dos séculos XVI e XVII seria capaz de criticar o que não lhe parecesse 

verdadeiro, sendo aquele que agiria em favor de seu interesse racional, capaz de superar 

o sistema de ideias e valores impostos por autoridades externas, isto é, aquele “que 

criticava estes padrões, buscava padrões verdadeiros e promovia sua realização” 

(Marcuse, 1998, p. 75). Para Marcuse, a racionalidade individualista desenvolve-se em 

um ambiente social e econômico adequado: a sociedade liberal. Isso aconteceu até que a 

mecanização, racionalização e competitividade tomaram tais características e a 

racionalidade individualista converteu-se na racionalidade tecnológica que, como modo 

de pensamento difundido, determina padrões de julgamento e atitudes.  

Crochík (1999) esclarece que a sociedade administrada, diferentemente da 

sociedade liberal, não defende a liberdade e a felicidade individuais, mas sim a 

liberdade, justiça e felicidade que são permitidas; a sociedade liberal encobria as 

contradições sociais, a sociedade administrada as ajusta ao sistema existente, parecendo 

defender a liberdade sem, de fato, o fazer. Essas mudanças fizeram com que se perdesse 

a possibilidade de pensar para além do existente, reduzindo, assim, a explicação de 

todos os fenômenos ao existente. O pensamento característico dessa ideologia é 

destinado ao cumprimento de tarefas e à solução de problemas; é o pensamento 

eficiente orientado pelo princípio do desempenho. 



20 

	  

A aceitação dos padrões de julgamento e atitudes determinados pela 

racionalidade tecnológica dificulta o surgimento do eu autônomo e fortalece a 

heteronomia. Crochík (1999) chama atenção para o caráter totalitário dessa ideologia 

em que o existente é aceito com conformismo. Para o autor, a crítica à ideologia atual é 

mais que a crítica a seu conteúdo, é preciso entender o que faz com que os indivíduos 

adiram a algo manifestadamente falso. Isso não significa que a ideologia é o 

ocultamento da realidade. A teoria crítica compreende a ideologia como resultante do 

processo histórico e como parte do existente. A ideologia tem relação com a dominação 

e com a perpetuação das condições sociais. Omitir as condições concretas que a 

produzem é naturalizar a falsa consciência, quando, na verdade, ela é produzida nessas 

condições, ou seja, é historicamente produzida. Isso acaba fortalecendo a falsa 

consciência e, consequentemente, contribui para a perpetuação das condições vigentes. 

A essência da ideologia é ordenar a consciência para ordenar a sociedade. Aí está a 

dialética da ideologia: é consciência necessária e falsa; é verdade e inverdade 

(Horkheimer, Adorno, 1973).  

A anterior liberdade de pensamento da sociedade liberal transforma-se em uma 

liberdade limitada, em que o sujeito não atende mais às suas necessidades, mas sim às 

demandas do aparato, na medida em que a ação individual transforma-se em eficiência 

padronizada, de modo que o desempenho individual deve atender a padrões externos, 

referentes a tarefas e funções predeterminadas. A racionalização do mundo chega a tal 

ponto que não restam alternativas ao sujeito a não ser adaptar-se. Essa situação dificulta, 

portanto, a autonomia do indivíduo, sua capacidade de agir espontaneamente, a 

capacidade de abstração e a possibilidade de vislumbrar suas potencialidades. O que não 

acontece pela coerção, mas pela submissão à racionalidade, quando o processo da 

máquina “se propaga da ordem tecnológica para a ordem social” (Marcuse, 1998, p. 82) 

alcançando o trabalho, a escola e até mesmo o lazer.  

É importante destacar a contradição existente na ideia da adaptação. Para 

Adorno (2011) a adaptação é importante como elemento norteador dos homens no 

mundo, como um passo necessário para a reflexão crítica e a resistência. O autor critica 

a redução da adaptação a somente adaptar os indivíduos e sugere:  

(...) colocar no lugar da mera adaptação uma concessão 
transparente a si mesmo onde isto é inevitável, e em qualquer 
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hipótese confrontar a consciência desleixada. (...) hoje o indivíduo 
só sobrevive enquanto núcleo impulsionador de resistência. 
(Adorno, 2011, p. 154) 

Em outras palavras, a adaptação acrescida da reflexão acerca do mundo e das 

condições vigentes possibilita a resistência. 

A dominação vai deixando de ser diretamente do homem sobre o homem, uma 

dependência pessoal, ainda que uma minoria exerça o poder e o controle sobre a imensa 

maioria, para se consolidar como uma dependência à ordem objetiva das coisas, isto é, 

às leis econômicas, do mercado e da produção (Marcuse, 1982). 

Marcuse (1998) indica a transição de um ideal de indivíduo detentor de 

liberdade de pensamento, forjado na revolução burguesa, para um sujeito que se 

submete à dominação sem reflexão. Crochík (1990) indica a perda de autonomia do 

indivíduo, que passa a não mais entrar em conflito com o poder, aceitando-o cegamente. 

Dessa configuração, constituída pelo tecnicismo e o realismo, em que predomina o 

cuidado, pelo indivíduo, de seus próprios interesses e a resistência a lançar mão do 

próprio intelecto para pensar a realidade, podem surgir os movimentos fascistas 

(Adorno et al., 1969). 

O indivíduo do capitalismo tardio, incapaz de agir espontaneamente ou de 

refletir criticamente, precisa adaptar-se às configurações sociais para garantir sua 

sobrevivência, aceitando o que os meios de comunicação de massa lhe ofertam. De 

acordo com os autores da escola de Frankfurt, a falta de reflexão leva o indivíduo a usar 

clichês dados pela cultura para posicionar-se política e economicamente. Desse modo, o 

indivíduo não precisa da experiência, pois pode usar os clichês, pensando e agindo 

conforme as determinações da ideologia. Essa configuração é favorável ao preconceito.  

Horkheimer e Adorno (2006) discorrem a respeito desse tipo de aceitação sem 

ponderação e apoiada na submissão. De acordo com os autores, trata-se de uma 

aceitação em bloco de pontos ideológicos, o que causa a impressão de que a opinião 

pessoal não é tão inócua. É o que denominam de mentalidade do ticket. Ao dizer sim ao 

ticket o sujeito deixa de participar do processo de percepção e adere a conceitos vazios, 

reunidos de maneira rígida e sem mediação. Trata-se de um novo tipo de ajustamento, 

necessário na sociedade mecanizada e burocratizada, em que o enfrentamento das 
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exigências que surgem em qualquer setor da vida demanda dos indivíduos que também 

se mecanizem e padronizem. A consciência fica reduzida a uma norma fixa. Só seria 

livre quem oferecesse resistência antecipada a processos e influências que predispõem 

ao preconceito (Horkheimer; Adorno, 1973). 

Com isso, fica evidente a perspectiva da teoria crítica da sociedade em relação 

ao preconceito: sua análise e compreensão recaem sobre o sujeito preconceituoso e não 

sobre o alvo do preconceito. É preciso compreender os processos pelos quais um sujeito 

que tende ao preconceito o desenvolve em relação a determinados grupos. 

O uso de clichês e a impossibilidade de reflexão conduzem à generalização e, 

assim, supostas características de um determinado grupo são atribuídas a todos os 

indivíduos pertencentes a ele. Ao se relacionar com as categorias em que classifica os 

grupos, o indivíduo prescinde da experiência pessoal. Esse fato torna evidente que o 

preconceito não precisa ter conexão com a experiência ou com a realidade (Horkheimer, 

Adorno, 2006).  

O preconceito consiste na projeção de impulsos do próprio sujeito, que ele não 

admite como seus, sobre o outro e é caracterizado por uma conduta rígida frente a 

diversos objetos (Horkheimer, Adorno, 2006). Para Crochíck (2011) o problema do 

preconceito não é a projeção, mas sim a falta de reflexão que a caracteriza, pois, o 

preconceituoso não reflete sobre o objeto, nem sobre si e perde a capacidade de 

diferenciação. Tal movimento revela uma das principais características do preconceito: 

o pensamento estereotipado. 

Para Crochík (2006), a experiência e a reflexão, que são elementos fundamentais 

para a constituição do indivíduo, são impedidas quando o preconceituoso rompe com o 

mundo, percebido por ele como ameaçador. “Assim, a onipotência – manifesta ou 

velada – pela qual o preconceituoso se julga superior ao seu objeto, corresponde à 

impotência que sente para lidar com os sofrimentos provenientes da realidade” 

(Crochík, 2006, p.16).  

A ideia de felicidade é reprimida na sociedade de classes, o que faz com que as 

massas se sintam enganadas e escarnecidas, gerando desejo de destruição dos 

indivíduos que, aparentemente, tem uma boa vida. Com a repetição e o estereótipo, 
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característicos do uso de clichês e da mentalidade do ticket, as manifestações humanas 

tornam-se controláveis e compulsivas. O preconceito na forma do antissemitismo 

assume esse caráter: o judeu é a figura sobre a qual o indivíduo frustrado e injustiçado 

descarrega a culpa pela injustiça econômica. Dessa perspectiva, os autores chamam a 

atenção para o caráter intercambiável entre as vítimas do preconceito: aqueles que são 

os perseguidores podem vir a ser perseguidos. 

Por fim, o narcisismo é conceituado conforme postulado por Crochík (1990, 

1999). No capitalismo monopolista a estrutura familiar é enfraquecida e a família tem 

menos influência na socialização da criança, que passa a ser socializada diretamente, 

identificando-se não mais com figuras parentais, mas com modelos fornecidos pela 

mídia e pela escola. Os modelos são aceitos e imitados e o ego constitui-se fragilmente. 

Uma característica da personalidade narcisista é a impessoalidade. O narcisista 

evita contato com outros egos e consigo mesmo, desse modo, há uma desconexão entre 

os afetos e o conteúdo da experiência, o que dificulta a distinção, pelos sujeitos, entre 

mundo externo e mundo interno, do que decorre que o próprio sujeito e os outros são 

reduzidos a objetos. Crochík (1990) explicita a impessoalidade do narcisista: 

Ora, o narcisista é o próprio não-eu, o seu ego enfraquecido e 
autocentrado consulta o ideal de homem eleito pela Pedagogia e 
pela Psicologia, no mundo externo para poder valorizar-se. Mas, o 
mundo não lhe importa, a não ser para satisfazer os seus desejos 
de preencher o vazio de um eu não constituído (Crochík, 1990, p. 
153). 

A busca pela satisfação imediata de suas necessidades é também característica 

do narcisista e é algo que a tecnologia lhe oferece. Entende-se que a ideologia da 

racionalidade tecnológica fortalece o pensamento e o comportamento padronizados e 

substitui a consciência política pela consciência técnica. De acordo com Crochík (1990), 

A ideologia da racionalidade tecnológica, representante de um 
todo totalitário, constrói os espelhos para o narcisista se mirar. No 
reino dos monopólios, não há mais a necessidade de um ego 
independente e livre, pois a administração cuida da racionalidade 
da vida (Crochík, 1990, p. 153). 

 

Crochík (1999) retoma Freud e suas postulações acerca da psicologia das massas 

e dos liderados: a união de indivíduos em uma massa se sustenta pelas pulsões 
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libidinais; a configuração do ego e do ideal de ego depende da coletividade; a relação 

dos indivíduos com o líder ocorre pela identificação dos liderados com aquele que 

aparenta ter os mesmos desejos que eles e mais força para realizá-los. O autor conclui 

que a análise do narcisismo não pode prescindir das questões sociais nem da psicologia 

dos liderados. Ocorre uma dupla identificação – dos liderados com o líder e dos 

liderados entre si, pois há pouca diferenciação entre ego e ideal de ego individuais 

dentre aqueles que aderem à massa. Da relação entre o líder e as massas surge o 

narcisismo das pequenas diferenças – a hostilidade dentro do grupo cessa quando há um 

alvo externo ao qual a hostilidade é então dirigida. 

Crochík (1999) cita duas formas de expropriação do indivíduo que acontecem na 

relação entre o narcisismo individual e o ideal coletivo. Primeiro, o narcisismo 

individual é uma reação ao não reconhecimento de si próprio nos objetos da cultura, o 

que gera o sentimento de impotência frente à realidade e a defesa em relação à 

hostilidade presente na cultura. Desse modo, o narcisista vê a coletividade como 

ameaçadora e não como algo que lhe possibilite a liberdade. A primeira expropriação é, 

portanto, em relação à ideia de coletividade. A segunda ocorre quando a coletividade 

aparece na forma de dominação sobre o indivíduo, que se sacrifica pela satisfação 

narcisista de pertencer à coletividade. Isso acontece em oposição ao já citado indivíduo 

do Iluminismo, aquele que representa tanto a coletividade quanto a possibilidade de 

crítica a ela; embora, de modo contraditório, pois apenas alguns poucos podiam se 

desenvolver nessa direção. De qualquer modo, e retomando o que se disse sobre o papel 

da experiência na constituição do eu, o antídoto ao narcisismo é a libido voltada para 

outras pessoas ou para a produção da cultura. 

É a partir do exposto até aqui sobre as características e tendências sociais que 

marcam a formação do indivíduo que se pode examinar o lugar que o avanço 

tecnológico ocupa na sociedade moderna.  

A Internet foi desenvolvida pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada 

(ARPA) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com a intenção de criar um 

sistema de comunicação invulnerável a ataques nucleares e, para tanto, criou-se esse 

sistema de comunicação que funcionava independentemente de centros de comando e 

controle. Desde então, a Internet vem sendo constantemente aprimorada. A world wide 
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web (WWW), a teia mundial, em tradução literal, foi criada em 1990, pelo Centre 

Européen pour Recherche Nucleaire (CERN) e constituiu mais um significativo avanço 

tecnológico, pois permitiu a difusão da Internet, tornando-a mais acessível à sociedade 

em geral, isto é, para além dos meios científico e militar. A WWW organizou e agrupou 

os dados facilitando o fluxo tanto na disponibilização quanto na pesquisa de 

informações. A comunicação humana foi integrada pela primeira vez nas modalidades 

oral, escrita e audiovisual (Castells, 2006). 

De acordo com Vermelho (2003) a Internet pode ser diferenciada das outras 

mídias, como o cinema e a televisão, por sua estrutura comunicacional. Diferentemente 

das primeiras, cujos discursos são unidirecionais, a Internet é bidirecional, ou seja, os 

discursos são produzidos em ambas as pontas. A autora ressalta essa característica da 

comunicação que pode reunir inúmeras pessoas ao mesmo tempo, viabilizando até 

cursos à distância. 

Algumas considerações merecem ser feitas em relação à Internet retomando 

discussões da teoria crítica a respeito da televisão. As análises e estudos produzidos 

pelos teóricos da escola de Frankfurt foram escritos antes da criação da Internet, porém 

tratam do crescente desenvolvimento da tecnologia e seus impactos sobre a sociedade e, 

portanto, a relação entre a sociedade atual e as TICs pode ser pensada a partir dos 

estudos realizados por esses autores. Acredita-se que as reflexões de Adorno (2011) 

acerca da televisão podem contribuir para a análise acerca da Internet: para ele, a 

televisão constituía um veículo técnico novo, porém, “os atuais conteúdos, 

procedimentos e tudo o que se relaciona aos mesmos ainda são mais ou menos 

tradicionais” (Adorno, 2011, p. 94). Entende-se que a Internet é uma inovação técnica e, 

como tal, não é neutra e pode contribuir para o esclarecimento ou para a adaptação. 

O debate entre Theodor W. Adorno e Helmut Becker, intitulado “Televisão e 

formação”, tem como tema a relação entre a televisão e a formação dos sujeitos, sendo o 

cerne da discussão a forma como os espectadores a assistem: acatando acriticamente 

que o que é veiculado, como se correspondesse à realidade ou criticamente, 

desvendando a ilusão (Adorno, 2011). Adorno compreende que a televisão pode estar a 

serviço da formação cultural ou pode promover uma deformação da consciência do 

público telespectador, o que o autor supõe considerando a enorme quantidade de 
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espectadores e de tempo gasto vendo e ouvindo televisão. O teórico deixa clara sua 

posição diante dessa questão: ele não é contrário à televisão, entretanto, questiona seu 

uso em grande escala, já que compreende que grande parte de seus conteúdos contribui 

para a divulgação de ideologias e influencia a consciência dos espectadores. Ao mesmo 

tempo, por conta do extenso alcance da televisão, o autor reconhece seu potencial no 

que se refere à educação, por meio da divulgação de informações esclarecedoras.  

Nesse mesmo debate, Becker questiona se a televisão é melhor que a sociedade 

em que se encontra ou se é meramente espelho desta última. Ao que Adorno responde 

afirmando que enquanto houver pessoas tecnicamente competentes, autônomas e 

capazes de crítica trabalhando na produção de programas de televisão, é possível sua 

contribuição para a transformação da consciência das pessoas. O autor considera mais 

perigoso o conteúdo veiculado pelos meios de comunicação de massa do que os 

veículos técnicos em si – o conteúdo perigoso refere-se a situações falsas, ocultamento 

dos problemas e soluções banais ou superficiais, que constituem modelos ideais 

distantes da vida real, veiculando uma imagem falsa da vida e a ideia de que os 

problemas podem ser solucionados pela ação das pessoas. Para Adorno (2011) onde há 

tendência a harmonização do mundo, é preciso se contrapor. 

Em estudo realizado nos EUA tendo como objeto a televisão, Adorno (2011) 

lança a seguinte questão: como assistir TV sem ser iludido? A resposta está no 

desenvolvimento de aptidões críticas. Para o autor, a informação veiculada pelos meios 

de comunicação não deve ser mera transmissão de dados, mas deve possibilitar a 

reflexão. O autor propõe ainda que o espectador seja ensinado a ver televisão para que 

desenvolva tal aptidão. Tal ensino: 

(...) deveria conduzir as pessoas, por exemplo, à capacidade de 
desmascarar ideologias; deveria protegê-las ante identificações 
falsas e problemáticas, protegendo-as, sobretudo, em face da 
propaganda geral de um mundo que a mera forma de veículos de 
comunicação de massa desta ordem já implica como dado 
(Adorno, 2011, p. 79-80). 

 

Adorno (2011) explica o que denomina de ideologia da televisão. Para ele, trata-

se da tentativa de incutir nos espectadores uma falsa consciência, um determinado 

entendimento da realidade e  um conjunto de valores. A formação a que o teórico se 
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refere é a capacidade de exercer a crítica sobre essas imposições apresentadas como 

dogmaticamente positivas, possibilitando o desenvolvimento de um juízo independente 

e autônomo a seu respeito. Entende-se que o uso da Internet, assim como das demais 

mídias, pode contribuir para a formação desde que realizado com crítica. 

A Internet, cuja quantidade de recursos e velocidade, tanto em termos de 

navegação quanto em termos de atualização, prende a atenção do usuário de tal modo 

que ele pode não conseguir pensar para além do que lhe é apresentado no monitor. Há 

tantos desdobramentos e recursos, que a identificação e classificação de conteúdos em 

relação à qualidade tornam-se tarefas muito complexas. Como, então, fazer a crítica a 

respeito da utilidade ou da necessidade da Internet, como o indivíduo pode utilizá-la em 

seu favor, tendo em vista sua formação, como ferramenta que ajuda a romper com as 

barreiras do existente, como afirma Adorno (2011)? 

 

1.3 Problema de pesquisa, Objetivos e Hipóteses 

 

O presente estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: como se 

relacionam hábitos de uso da Internet e as atitudes expressas na experiência com o outro 

de alunos do curso de graduação em Psicologia?  

A princípio, o uso da Internet foi, nesta pesquisa, classificado de duas maneiras: 

uso formativo e uso instrumental. O primeiro, formativo, referia-se ao uso para acesso a 

notícias, pesquisa por temas de interesse, participação em fóruns de discussão e 

pesquisa acadêmica. Já o segundo, instrumental, referia-se ao uso para solução de 

problemas imediatos, pesquisas em sites de busca, comunicação (via e-mails, redes 

sociais, mensagens instantâneas e afins), entretenimento e serviços (serviços bancários, 

compras). Contudo, conforme descrições a seguir, nos itens 2. Método da pesquisa e 4. 

Aplicação do instrumento de pesquisa, apresentação e discussão dos resultados; os 

resultados obtidos não puderam ser classificados dessa maneira e outra forma de 

organização dos dados foi proposta. 

O objetivo desta pesquisa é analisar a relação existente entre os hábitos de uso 

da Internet e as atitudes expressas na experiência com o outro de alunos de graduação 

do curso de Psicologia. Retomando a inquietação mencionada na Introdução deste 

trabalho, de que a falta de reflexão crítica e o tecnicismo podem estar presentes nesses 
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alunos influenciando sua atuação profissional, a hipótese primitiva é a seguinte: existe 

uma forte correlação entre uso da Internet e atitudes expressas na relação com o outro 

de alunos de graduação do curso de Psicologia. Os objetivos específicos e hipóteses 

derivadas são descritos a seguir. 

Objetivo 1 

Identificar hábitos de uso da Internet de alunos do curso de graduação em 

Psicologia. 

Hipótese 1 

O uso da Internet pelos graduandos em Psicologia está mais relacionado à 

comunicação e à busca de soluções para problemas imediatos que à utilização como 

ferramenta de formação. 

Objetivo 2 

Identificar atitudes de alunos de graduação em Psicologia em relação à 

manifestação de preconceito, à adesão a racionalidade tecnológica e à manifestação de 

narcisismo.  

Hipótese 2 

Os graduandos em Psicologia tendem obter baixo escore na subescala de 

preconceito, entretanto, tendem a obter alto escore nas demais subescalas – de 

narcisismo e de racionalidade tecnológica.  

Objetivo 3 

Examinar a correlação existente entre as três categorias de análise: preconceito, 

racionalidade tecnológica e narcisismo. 

Hipótese 3 

Existe correlação forte entre a racionalidade tecnológica e narcisismo e 

correlação fraca entre estas categorias e o preconceito. 
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Objetivo 4 

Estabelecer relação entre as três categorias de análise e hábitos de uso da 

Internet. 

Hipótese 4 

Quanto maior o uso da Internet para atividades relacionadas à informação, 

menor a manifestação das três categorias de análise (racionalidade tecnológica, 

preconceito e narcisismo). 

 

2. Método da pesquisa 

2.1 Elaboração do Questionário de hábitos de uso de Internet e da Escala E 

(Experiência com o outro) 

O instrumento de coleta de dados é composto por um questionário denominado 

Questionário de hábitos de uso de Internet, que contém informações do sujeito (idade, 

sexo, semestre que está cursando, período e se trabalha ou não) e questões acerca dos 

hábitos de uso da Internet (Anexos II e IV, sendo o II a versão utilizada no estudo piloto 

e o IV a versão final); e por uma escala de atitudes e opiniões, intitulada Escala de 

Experiência com o outro – Escala E (Anexos III e V, sendo o III a versão utilizada no 

estudo piloto e o V a versão final). A escala recebeu este nome, pois a avaliação das 

atitudes, como expressões das categorias de análise deste estudo, indica o modo como 

acontece a experiência com o outro. 

Optou-se por um questionário de perguntas fechadas. Perguntas 

predeterminadas, frases, ordem e instruções padronizadas dão uniformidade ao 

instrumento de coleta de dados e facilitam a mensuração dos resultados. As perguntas 

fechadas, ou seja, perguntas cujas respostas são limitadas às alternativas apresentadas, 

também colaboram para simples e rápida aplicação e análise. Um questionário deste 

tipo é eficiente, pois visa obter informações sobre fatos e a expressão de opiniões a 

respeito de um tema conhecido pelo sujeito e sobre o qual tem opiniões claras (Selltiz et 

al., 1974). Portanto, é um instrumento adequado para a presente pesquisa, cujos 

objetivos incluem verificar os hábitos de uso de Internet e as atitudes expressas na 

relação com o outro, tal como declarados pelos sujeitos em suas respostas. Ressalta-se 
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que, nesta pesquisa, compreende-se que as respostas não correspondem, 

necessariamente, ao que os sujeitos realmente fazem. 

De acordo com Adorno et al. (1969), uma escala de atitudes e opiniões é 

composta por uma série de proposições acerca de um determinado tema e o sujeito deve 

responder informando se concorda ou descorda dos itens. As respostas são convertidas 

em pontos, de modo que uma alta pontuação indica alta intensidade do que se mede e 

uma baixa pontuação significa o oposto. Assim como nos estudos sobre a personalidade 

autoritária (Adorno et al., 1969), na presente pesquisa faz-se uso de uma escala do tipo 

Likert, que mede a intensidade de opiniões e atitudes, pois o sujeito indica seu grau de 

concordância ou discordância em relação a cada item, o que permite a determinação 

mais adequada das diferenças sutis entre grupos e indivíduos. Baquero (1968) ressalta 

que uma escala do tipo Likert tem poucos itens e mantém um bom nível de precisão e 

validade. 

Além da pesquisa de Vermelho (2003), outros estudos que utilizam escalas 

Likert merecem ser destacados: Galeão (2007), Deziderio (2007) e Batista (2008). A 

tese de Galeão (2007) tem como sujeitos alunos de graduação em Administração de 

Empresas, seu objeto de estudo é o preconceito racial contra negros no Brasil e o 

objetivo é compreender a relação entre preconceito sutil, preconceito flagrante e 

tendência à adesão ao fascismo. O instrumento de pesquisa foi composto por três 

escalas: F (fascismo), de preconceito sutil e de preconceito flagrante. O autor verificou 

que há correlações significativas entre os escores das três escalas, sendo os maiores 

escores obtidos na escala F, na de preconceito sutil e na de preconceito flagrante, nessa 

ordem; e conclui que o preconceito sutil indica semelhanças entre as condições 

psicológicas para a adesão ao fascismo e à ideologia racista contemporânea.  

A dissertação de Deziderio (2007) tem como objetivo investigar associações 

entre a busca por relações amorosas por meio de salas de bate-papo disponíveis na 

Internet e a solidão e, para tanto, utiliza duas escalas que investigam cada um desses 

elementos (busca de relacionamentos via chat e solidão). Os sujeitos são freqüentadores 

das salas de bate-papo. A autora conclui que a busca por relacionamentos amorosos nos 

chats está relacionada à solidão.  
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A tese de Batista (2008), citada na Introdução desta pesquisa, discute a formação 

da juventude a partir de quatro aspectos: individualismo, autonomia, ideologia e 

comportamentos sociais. A autora compara jovens de uma cidade grande e de uma 

cidade pequena, verificando suas possibilidades de integração ou resistência e a 

influência que o envolvimento dos jovens com a tecnologia, os grupos sociais e as 

atividades sócio-políticas exerce em sua formação. O instrumento de pesquisa é 

composto por um questionário que investiga o acesso tecnológico, a convivência grupal 

e a participação política, e pelas escalas de individualismo, comportamento social, 

autonomia e ideologia da racionalidade tecnológica. Como resultados, a autora observa 

pouca diferença entre os jovens das duas cidades, reduzido grau de participação política, 

leve adesão à ideologia da racionalidade tecnológica, leve discordância de princípios 

individualistas e heteronômicos e correlação entre todas as escalas, validando a hipótese 

de que a adesão à racionalidade tecnológica relaciona-se com o individualismo, a 

heteronomia e a tendência a comportamentos não fundados em princípios morais e 

éticos. 

A partir das pesquisas de Adorno et al. (1969) e de Crochík (1999) foi construída 

a Escala E, tendo como referência a Escala de Fascismo, Escala F na forma 45/40 

(Adorno et al., 1969), a Escala da Ideologia da Racionalidade Tecnológica e a Escala de 

Características Narcisistas de Personalidade (Crochík, 1999). Em ambas as pesquisas as 

escalas são divididas em subescalas em que itens referentes a temas específicos são 

agrupados. Na presente pesquisa, as categorias de análise investigadas – racionalidade 

tecnológica, características narcisistas de personalidade e preconceito – constituem 

subescalas cujos itens representam suas principais características. Alguns itens foram 

mantidos em sua forma original, conforme empregados nas escalas citadas acima; 

outros foram modificados em sua redação e outros criados. A Escala E tem um número 

menor de itens em comparação às originais para evitar um instrumento muito extenso. 

A ordem de apresentação dos itens foi sorteada para evitar que os sujeitos 

categorizassem temas sequencialmente. Um item é repetido uma vez para verificar a 

atenção do sujeito às respostas. 

Em relação às escalas de racionalidade tecnológica e de narcisismo, considerou-

se a análise feita por Crochík (1999) na validação do instrumento e foram selecionados 

os itens que apresentaram bom índice de discriminação. Em relação à escala F, foram 
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selecionados os itens que investigam as principais características associadas ao 

preconceito. Destaque-se que na Escala F um item pode fazer parte de mais de uma 

subescala, pois a intenção é que os itens forneçam informações abrangentes.  

A concordância com um item não indica a adesão à ideologia da racionalidade 

tecnológica, a personalidade narcisista ou elevado nível de preconceito; é a 

concordância com várias afirmações que indica a presença das categorias de análise 

pesquisadas (Adorno et al., 1969; Crochík, 1999). Quanto maior o escore do sujeito em 

cada subescala, maior a tendência de adesão à ideologia da racionalidade tecnológica, a 

expressão de características de personalidade narcisistas e o nível de preconceito, 

respectivamente. Ou seja, em cada subescala, o sujeito que escolhe frequentemente a 

opção de acentuada concordância mostrará as características investigadas de forma 

acentuada, enquanto o sujeito que selecionar com frequência a opção de discordância 

acentuada apresentará menor tendência à manifestação de tais características. 

Diferentemente do estudo de Adorno et al. (1969), em que são utilizados 

entrevistas e testes projetivos para avaliação da personalidade, não se pretende, com a 

presente pesquisa, alcançar elementos psíquicos profundos. O objetivo é estimar, por 

meio da escala, as atitudes frente às categorias de análise investigadas, que verificam a 

experiência imediata de relacionamento dos sujeitos com o outro. É por essa razão que, 

nas instruções contidas no instrumento, solicita-se aos sujeitos que respondam de 

acordo com sua primeira impressão. 

2.2 Questionário de hábitos de uso de Internet 

O Questionário de hábitos de uso de Internet foi elaborado com base no 

questionário utilizado na tese de Vermelho (2003), cujo objetivo era verificar hábitos de 

uso e preferências dos sujeitos tanto em relação à Internet quanto a outras mídias. O 

objetivo do presente instrumento é conhecer os hábitos dos sujeitos no que diz respeito 

à frequência com que utilizam a Internet, tempo que permanecem conectados e 

atividades que exercem preferencialmente, o que envolve tipos de site e serviços 

utilizados. O questionário, em sua versão final, é composto por sete questões fechadas. 

Os cinco primeiros itens correspondem aos dados de identificação do sujeito. A questão 

6 verifica se o sujeito utiliza ou não a Internet; a 7 inquire sobre os locais em que, 

habitualmente, o sujeito acessa a Internet; a 8 refere-se ao uso de dispositivos móveis; a 
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9 à frequência de uso; a 10 à quantidade de acessos diários; a 11 ao tempo de conexão; a 

12 investiga o que o sujeito costuma fazer na Internet e a 13 indaga quais são os sites de 

preferência do sujeito. As questões 7 e 12 permitem que o sujeito acrescente respostas 

no campo “Outros”; a 13 pede que o sujeito selecione os sites de seu interesse indicando 

a ordem de preferência e permite especificar quais os temas de interesse quando os itens 

apresentados são abrangentes (como sites de compras, blogs e fóruns, que tem diversas 

temáticas). 

2.3 Escala E 

A Escala de Experiência com o outro, a escala E, avalia as atitudes e opiniões 

dos sujeitos em relação ao preconceito, ao narcisismo e à racionalidade tecnológica, 

compreendendo que estes três elementos podem permear e interferir na experiência com 

o outro e na experiência de autoconsciência. Quem obtiver alto escore na escala E tem 

sua experiência marcada por esses três elementos, isto é, sua experiência espontânea é 

prejudicada. Considera-se que quanto maior a pontuação na escala menores a 

espontaneidade; a percepção das diferenças individuais e culturais e, também, das 

contradições sociais; a tolerância à diferença; a possibilidade de crítica ao existente e de 

vislumbrar, ou buscar, formas alternativas de organização social; maiores a rigidez do 

pensamento; o apego à técnica; a impessoalidade e a tendência a evitar contato, com 

afeto, com outros e consigo; a valorização de relacionamentos superficiais e o desprezo 

pela subjetividade. Crochík (2011) expõe, sucintamente, o modo como essas 

características se manifestam nos indivíduos: 

Assim, os problemas políticos tornam-se problemas 
administrativos; os problemas sexuais, disfunções que apontam 
para falhas do desempenho individual; as questões educacionais 
tornam-se falhas do sistema de ensino ou do aprendiz; os 
problemas econômicos convertem-se em falhas do sistema; os 
problemas familiares são reduzidos à psicologia; os valores se 
conformam à realidade estabelecida, não são refletidos, a não ser 
pelo grau de adaptação que permitem; o lazer e o trabalho devem 
ser organizados tendo em vista a perpetuação do existente 
(Crochík, 2011, p.57). 

 

A falta de crítica em relação aos problemas sociais, políticos e educacionais faz 

com que a responsabilidade seja subjetivada, isto é, atribuída aos indivíduos. A 
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subjetivação da impotência, no lugar da consciência clara e emancipada, contribui para 

que as condições objetivas permaneçam inalteradas (Adorno, 2011).  

A pontuação atribuída a cada resposta, e considerada nesta investigação, tanto no 

estudo piloto quanto na aplicação final, é a seguinte:  

a) Marcada oposição, desacordo (discordo totalmente): 1 ponto;  

b) Moderada oposição, desacordo (discordo acentuadamente): 2 pontos;  

c) Leve oposição, desacordo (discordo pouco): 3 pontos;  

d) Leve apoio, acordo (concordo pouco): 5 pontos;  

e) Moderado apoio, acordo (concordo acentuadamente): 6 pontos;  

f) Marcado apoio, acordo (concordo totalmente): 7 pontos. 

A Escala E é dividida em subescalas para a análise das respostas; entretanto, esta 

divisão não fica evidente para os sujeitos da pesquisa. As subescalas recebem os nomes 

das categorias de análise: racionalidade tecnológica, narcisismo e preconceito. O quadro 

a seguir apresenta os itens e as correspondentes subescalas, conforme aplicação do 

estudo piloto para validação da escala. Em seguida, descreve-se a criação dos itens, que 

abrangem as principais características das categorias de análise, para, depois, justificá-

los. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

	  

Quadro 1 

Distribuição dos itens nas subescalas que compõem a Escala E (Experiência com o 
outro), elaborada para o estudo piloto 

Item  Subescala 

1 A escola deveria se voltar mais para ensinamentos úteis para o trabalho do 
que para a formação geral. 

Racionalidade 
tecnológica 

2 Algum dia se provará que a astrologia pode explicar muitas coisas. 
Racionalidade 
tecnológica  
Preconceito 

3 Com os recursos científicos e tecnológicos de hoje somos mais felizes que 
antigamente. 

Racionalidade 
tecnológica 

4 
O que o país necessita, primordialmente, são alguns líderes valentes, 
incansáveis e devotos em quem o povo possa depositar a sua fé. Isso é mais 
importante que leis ou planos políticos adequados. 

Preconceito 

5 Pensar que um dia envelhecerei me causa pavor. Narcisismo 

6 Quando alguém tem problemas ou preocupações, é melhor não pensar neles e 
ocupar-se de coisas mais agradáveis. Preconceito 

7 
Os crimes sexuais tais como o estupro ou ataques a crianças merecem mais 
que a prisão; quem comete estes crimes deveria ser castigado publicamente 
ou receber uma punição pior. 

Preconceito 

8 Hoje em dia, as pessoas se intrometem cada vez mais em assuntos que 
deveriam ser estritamente pessoais e privados. 

Narcisismo 
Preconceito 

9 O Socialismo é um sistema que contém belos ideais teóricos, porém não 
aplicáveis na prática. 

Racionalidade 
tecnológica 

10 A homossexualidade é uma má escolha e deveria ser repensada. 
Racionalidade 
tecnológica 
Preconceito 

11 Devemos aceitar a realidade tal como ela é. Racionalidade 
tecnológica 

12 A obediência e o respeito pela autoridade são as principais virtudes que 
devemos ensinar a nossas crianças. Preconceito 

13 
A escolha profissional deveria ser feita levando-se em consideração, 
principalmente, os fatores objetivos (remuneração, reconhecimento social 
etc.). 

Racionalidade 
tecnológica 

14 Acho perda de tempo refletir sobre os acontecimentos passados. Narcisismo 

15 Prefiro ter um computador com acesso à Internet a ter uma estante cheia de 
livros. 

Racionalidade 
tecnológica 

16 O que mais os jovens necessitam é uma disciplina estrita, firme determinação 
e vontade de trabalhar e lutar pela família e pela pátria. Preconceito 

17 Não adio as possibilidades de prazer. Narcisismo 
18 Uma boa aparência é fundamental para o sucesso em todas as áreas da vida. Narcisismo 

19 Os homens podem ser divididos em duas classes definidas: os fracos e os 
fortes. Preconceito 

20 Se falássemos menos e trabalhássemos mais, todos estaríamos melhor. Preconceito 

21 No capitalismo, o sucesso na vida depende, principalmente, do indivíduo.  Racionalidade 
tecnológica 

22 Prefiro ter muitos amigos, mesmo que não sejamos íntimos, a ter poucos 
amigos íntimos. Narcisismo 

23 As guerras e os conflitos sociais podem acabar algum dia por obra de um 
terremoto ou de uma inundação que destrua o mundo inteiro. Preconceito 

24 O lazer deve ser uma recomposição de forças para se voltar ao trabalho ou ao 
estudo. 

Racionalidade 
tecnológica 

25 Um filho de pais separados terá mais problemas emocionais que um filho que 
tem pais que vivem juntos. Preconceito 

26 Não me cabe interferir nas questões públicas. Prefiro me preocupar com Narcisismo 
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meus problemas privados. 

27 A promiscuidade, além de indecente, traz riscos à saúde. 
Racionalidade 
tecnológica 
Preconceito 

28 O lazer vem depois do dever cumprido. Racionalidade 
tecnológica 

29 A maioria das pessoas não imagina até que ponto a nossa vida está dirigida 
por complôs forjados em lugares secretos. 

Racionalidade 
tecnológica 
Preconceito 

30 Um indivíduo de más maneiras, maus costumes e má educação dificilmente 
pode fazer amizades com pessoas decentes. Preconceito 

31 Tal como é a natureza humana, sempre haverá guerras e conflitos. Preconceito 
32 Quando desejo alguma coisa, nada me impede de consegui-la Narcisismo 

33 Nenhuma fragilidade ou dificuldade pode nos deter quando temos suficiente 
força de vontade. 

Racionalidade 
tecnológica 
Preconceito 

34 Os pais devem mostrar carinho pelos filhos, mesmo que não seja espontâneo. Racionalidade 
tecnológica 

Fonte: Escala E 
Nota: Alguns itens fazem parte de duas subescalas. 

 

2.3.1 Racionalidade tecnológica 

A racionalidade tecnológica é indicada pela predisposição a acatar a realidade 

existente e pela negação de alternativas de organização social, consideradas ilusórias, o 

que acaba fortalecendo a sociedade existente. Tal predisposição é avaliada pelos itens 9 

– “O Socialismo é um sistema que contém belos ideais teóricos, porém não aplicáveis 

na prática” e 11 – “Devemos aceitar a realidade tal como ela é”. 

A aceitação acrítica da realidade pode estar acompanhada por um tipo de 

pensamento que naturaliza tanto o homem quanto alguns de seus atributos, tais como a 

competitividade e a agressividade, de modo que a responsabilidade pelo sucesso ou 

fracasso na vida é atribuída ao próprio indivíduo, sem que sejam consideradas as 

condições objetivas. Os itens 21 – “No capitalismo, o sucesso na vida depende, 

principalmente, do indivíduo” e 33 – “Nenhuma fragilidade ou dificuldade pode nos 

deter quando temos suficiente força de vontade” referem-se a essa questão. Conflitos 

também são naturalizados, como por exemplo, os conflitos familiares, entre pais e 

filhos, o que é apresentado no item 34 – “Os pais devem mostrar carinho pelos filhos, 

mesmo que não seja espontâneo”. 

Os itens 29 – “A maioria das pessoas não imagina até que ponto a nossa vida 

está dirigida por complôs forjados em lugares secretos” e 2 – “Algum dia se provará que 
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a astrologia pode explicar muitas coisas” indicam uma tendência contrária à verificada 

acima: a heteronomia, indicada, neste item, pelo deslocamento de responsabilidade de 

dentro do indivíduo para forças do mundo exterior, fora de seu controle. 

Uma característica marcante da racionalidade tecnológica é a adesão acrítica à 

ideia do progresso, indicada, por exemplo, pela crença de que o progresso técnico e 

científico proporciona liberdade e felicidade, sem considerar que as relações de 

produção permanecem inalteradas, conforme afirmações dos itens 3 – “Com os recursos 

científicos e tecnológicos de hoje somos mais felizes que antigamente” e 15 – “Prefiro 

ter um computador com acesso à Internet a ter uma estante cheia de livros”. Este último 

item abrange também o desprezo pela cultura, característico da racionalidade 

tecnológica. 

A relação do sujeito com o lazer e o trabalho, caracterizada pela separação entre 

esses dois elementos, pode indicar adesão à ideologia da racionalidade tecnológica. Este 

tipo de relação é verificado pela concordância com os itens 24 – “O lazer deve ser uma 

recomposição de forças para se voltar ao trabalho ou ao estudo” e 28 – “O lazer vem 

depois do dever cumprido”. 

A normatização da sexualidade, oriunda de padrões estabelecidos pela ciência ou 

pela religião, constitui um dos elementos da ideologia da racionalidade tecnológica. Os 

indivíduos podem utilizar justificativas científicas ou morais para condenar a liberdade 

sexual e a homossexualidade (Crochík, 1999), conforme afirmado no item 27 – “A 

promiscuidade, além de indecente, traz riscos à saúde”. Na validação de sua escala, 

Crochík (1999) verifica que a homossexualidade é entendida como uma escolha sexual 

inadequada e não é associada a fenômenos socialmente criticados, por isso criou-se um 

item que aponta para esse aspecto: 10 – “A homossexualidade é uma má escolha e 

deveria ser repensada”.  

Por fim, a concordância com a noção de que a escola deve oferecer uma 

formação que seja útil e voltada para o trabalho indica a ideologia da racionalidade 

tecnológica, assim como a dicotomia entre valores objetivos e subjetivos na escolha 

profissional e associação do trabalho à ascensão social, à remuneração e aos resultados 

imediatos, temas dos itens 13 – “A escolha profissional deveria ser feita levando-se em 

consideração, principalmente, os fatores objetivos (remuneração, reconhecimento 
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social, etc.)” e 1 – “A escola deveria se voltar mais para ensinamentos úteis para o 

trabalho do que para a formação geral”. 

Crochík (1999) verifica que há significante relação entre o pensamento 

característico da ideologia da racionalidade tecnológica e as características narcisistas 

de personalidade, isto é, quanto maior a adesão à ideologia, maior é o número de 

características narcisistas e vice-versa. A seguir, explora-se esse entrelaçamento a partir 

da descrição da subescala Narcisismo. 

2.3.2 Narcisismo 

Como sugere Crochík (1999), os itens da subescala de narcisismo foram 

redigidos na primeira pessoa do singular para que os sujeitos pudessem se posicionar 

mais diretamente frente a eles.  

O narcisismo é caracterizado pela defesa da autoconservação a qualquer preço, o 

item 32 – “Quando desejo alguma coisa, nada me impede de consegui-la” permite 

verificar; pelo hedonismo, avaliado pelo item 17 – “Não adio as possibilidades de 

prazer” e por relacionamentos superficiais, tema do item 22 – “Prefiro ter muitos 

amigos, mesmo que não sejamos íntimos, a ter poucos amigos íntimos”. O isolamento 

também é característica do narcisismo e é verificado no item 8 – “Hoje em dia, as 

pessoas se intrometem cada vez mais em assuntos que deveriam ser estritamente 

pessoais e privados”. 

O narcisista tende a valorizar excessivamente o corpo saudável e a aparência, 

tema do item 18 – “Uma boa aparência é fundamental para o sucesso em todas as áreas 

da vida”; tende também à valorização do presente e à negação do envelhecimento e da 

morte, características verificadas pelos itens 5 – “Pensar que um dia envelhecerei me 

causa pavor” e 14 – “Acho perda de tempo refletir sobre os acontecimentos passados”. 

A abdicação da consciência dos fins sociais e ênfase na subjetividade em 

detrimento da realidade objetiva, isto é, predominância da subjetividade sobre a 

coletividade, é avaliada pelo item 26 – “Não me cabe interferir nas questões públicas. 

Prefiro me preocupar com meus problemas privados”. 
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2.3.3 Preconceito 

O preconceito pode ser indicado pela adesão rígida a valores convencionais, 

tema dos itens 25 – “Um filho de pais separados terá mais problemas emocionais que um 

filho que tem pais que vivem juntos”, 12 – “A obediência e o respeito pela autoridade são 

as principais virtudes que devemos ensinar a nossas crianças” e 30 – “Um indivíduo de 

más maneiras, maus costumes e má educação dificilmente pode fazer amizades com 

pessoas decentes”. 

Além do apego acrítico a valores convencionais, a tendência a condenar, a 

rejeitar e punir indivíduos que violam tais valores também indica atitude 

preconceituosa. O indivíduo forçado a viver em um sistema rígido e a abrir mão de 

prazeres pode tender a manifestar esse tipo de atitude agressiva. Três itens apresentam 

este tema: 16 – “O que mais os jovens necessitam é uma disciplina estrita, firme 

determinação e vontade de trabalhar e lutar pela família e pela pátria”, 7 – “Os crimes 

sexuais tais como o estupro ou ataques a crianças merecem mais que a prisão; quem 

comete estes crimes deveria ser castigado publicamente ou receber uma punição pior” e 

o item 30. 

A atitude de submissão, a aceitação incondicional e o respeito exagerado a 

autoridades morais idealizadas do grupo, sem reflexão crítica, tornando o indivíduo 

suscetível à manipulação de forças externas, podem ser revelados pela submissão ao 

Estado e desejo de um líder forte, conforme avalia o item 4 – “O que o país necessita, 

primordialmente, são alguns líderes valentes, incansáveis e devotos em quem o povo 

possa depositar a sua fé. Isso é mais importante que leis ou planos políticos adequados”. 

Um sujeito que tende ao preconceito, geralmente, tende a opor-se ao que é da 

esfera subjetiva, imaginativa e sentimental. O indivíduo não entra em contato com sua 

vida interior e teme o que pode ser revelado caso ele próprio ou outros o observem mais 

atentamente. Os itens 6 – “Quando alguém tem problemas ou preocupações, é melhor 

não pensar neles e ocupar-se de coisas mais agradáveis” e 8 – “Hoje em dia, as pessoas 

se intrometem cada vez mais em assuntos que deveriam ser estritamente pessoais e 

privados” avaliam estas características. Com isso, o sujeito tende a preferir ater-se a 

assuntos práticos e a ser contra intromissões e contra a preocupação com sentimentos e 
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pensamentos alheios, o que é avaliado no item 20 – “Se falássemos menos e 

trabalhássemos mais, todos estaríamos melhor”. 

O preconceito é marcado pelo pensamento mítico, caracterizado pela crença na 

determinação mística ou sobrenatural do destino dos indivíduos, o que se afirma no item 

2 – “Algum dia se provará que a astrologia pode explicar muitas coisas” e 23 – “As 

guerras e os conflitos sociais podem acabar algum dia por obra de um terremoto ou de 

uma inundação que destrua o mundo inteiro”, e pelo pensamento esquemático, 

caracterizado pela predisposição a pensar em categorias rígidas, o que se verifica pela 

concordância com o item 19 – “Os homens podem ser divididos em duas classes 

definidas: os fracos e os fortes”. Ambos os tipos de pensamento indicam fraqueza do 

ego. O indivíduo evita a ansiedade da auto-reflexão projetando características, 

pensamentos e sentimentos do ego no mundo exterior.  

O deslocamento de responsabilidades próprias do indivíduo para forças do 

mundo exterior indica heteronomia, tema dos itens 29 e 2, que são características da 

racionalidade tecnológica e do preconceito, por isso fazem parte de ambas as 

subescalas. A atitude oposta, de responsabilização do indivíduo e desprezo das 

condições objetivas, característica da racionalidade tecnológica é também indicadora de 

preconceito e é avaliada pelo item 33, que também faz parte de ambas subescalas. O 

item 33 e 19 – “Os homens podem ser divididos em duas classes definidas: os fracos e 

os fortes” representam ainda outra característica da atitude de preconceito, que é a 

ênfase exagerada na demonstração de força e dureza. O preconceito leva a: tendência a 

enfatizar o poder nas relações humanas; predisposição a perceber as relações em 

categorias como dominante–submisso, forte–fraco, líder–seguidor; e identificação com 

as figuras que representam o poder (Adorno et al., 1969).  

O item 31 – “Tal como é a natureza humana, sempre haverá guerras e conflitos” 

avalia dois atributos marcantes do indivíduo preconceituoso: a hostilidade generalizada 

em relação à humanidade, sem objeto definido, e a naturalização do homem, mais 

especificamente, da agressividade. 

O preconceito se manifesta não só na normatização da sexualidade, mas, 

também, na tendência do indivíduo a punir aqueles que, em sua opinião, violam os 

costumes sexuais, o que pode indicar atitude punitiva geral, pela identificação com 
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autoridades do grupo do qual faz parte. Os itens 10 – “A homossexualidade é uma má 

escolha e deveria ser repensada” e 27 – “A promiscuidade, além de indecente, traz 

riscos à saúde” que estão na subescala da racionalidade tecnológica, também avaliam o 

preconceito. Acrescenta-se o item 7 – “Os crimes sexuais tais como o estupro ou 

ataques a crianças merecem mais que a prisão; quem comete estes crimes deveria ser 

castigado publicamente ou receber uma punição pior”, que diz respeito à agressividade 

e desejo de punição daqueles que violam valores defendidos socialmente. A 

concordância com esses itens também sugere que os próprios desejos sexuais do sujeito 

são reprimidos e há risco de saírem de controle (Adorno et al., 1969). Os itens 10 e 27 

referem-se, portanto, à racionalidade tecnológica e ao preconceito, avaliado também 

pelo item 7. 

 

3. Validação  

O estudo piloto do instrumento de pesquisa foi realizado em uma faculdade 

privada, no curso de Psicologia da cidade de São Paulo, em uma turma de quinto 

semestre. Os alunos foram convidados a participar e aqueles que aceitaram receberam o 

Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE (Anexo I) – e o instrumento 

(composto pelo Questionário de hábitos de uso de Internet e pela Escala E). Vinte e 

quatro alunos aceitaram participar e responderam; cinco questionários foram 

desconsiderados por não obedecerem às instruções (não responderam a todas as 

perguntas, selecionaram mais de uma opção de resposta em um ou mais itens ou 

rasuraram), sendo considerados, portanto, dezenove questionários. 

3.1 Questionário de hábitos de uso de Internet 

Dos dezenove sujeitos, dezesseis são do sexo feminino e três do sexo masculino, 

a idade média da amostra é de 24 anos. 

Todos os sujeitos têm o hábito de acessar a Internet. As demais informações do 

questionário são apresentadas em tabelas de frequência. Kerlinger (1980) esclarece que 

a conversão da frequência em porcentagem facilita a expressão da relação entre os itens 

medidos e a força desta relação. Sendo a do estudo piloto composta por 19 sujeitos, 

utilizou-se a proporção, no entanto, a ideia da conversão em uma medida que melhor 
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evidencie a relação entre os itens avaliados foi mantida. A regra é a divisão do valor 

total da amostra pelo valor da frequência em cada item. 

A tabela a seguir apresenta os locais em que os sujeitos costumam acessar a 

Internet: 

Tabela 3 

Locais em que os sujeitos costumam acessar a Internet 

Local Frequência Proporção 

Em casa 19 1,00 

No trabalho 13 0,68 

Em redes wi-fi 10 0,52 

Na casa de um amigo ou parente 8 0,42 

Na universidade 3 0,15 

Em lan house 1 0,05 

Outros 0 - 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – versão do estudo piloto. 
Nota 1: Os sujeitos poderiam escolher mais de uma alternativa de resposta. 
Nota 2: Wi-Fi é uma marca registrada que é utilizada por produtos certificados que pertencem à classe de 
dispositivos de rede local sem fios. O termo Wi-Fi é usado frequentemente como sinônimo para redes sem 
fio (http://pt.wikipedia.org/wiki/Wifi, acesso em: 21 de agosto de 2012). 

 

Todos os sujeitos (1,00) acessam a Internet em casa, 0,68 da amostra a acessam 

no trabalho. Julgou-se ser interessante acrescentar uma questão que averiguasse se o 

sujeito trabalha ou não para complementar esta informação, pois é possível que nem 

todos os sujeitos trabalhem, e nesse caso, esse valor de 0,68 teria maior relevância. 

Sendo assim, acrescentou-se uma questão que indaga se o sujeito trabalha ou não na 

versão final do questionário (Anexo IV).  

Outro dado de destaque é que 0,42 da amostra costuma acessar a Internet em 

casa de amigos ou parentes. O que pode indicar que o sujeito acessa a Internet onde 

habitualmente passa seu tempo. Entretanto, a proporção de sujeitos que acessa a Internet 

na faculdade é baixa. Apenas um sujeito frequenta lan house; pode-se inferir que isso 

ocorre pelo elevado número de sujeitos que acessam em casa, no trabalho e na casa de 

outras pessoas e também pela possibilidade de acessos via dispositivos móveis. A tabela 

a seguir apresenta os acessos por meio destes dispositivos: 
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Tabela 4 

Uso de dispositivos móveis 

Dispositivos móveis Frequência Proporção 

Celular 15 0,78 

Não uso 3 0,15 

Internet móvel banda larga 2 0,10 

Tablet 1 0,05 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – versão do estudo piloto. 
Nota: Os sujeitos poderiam selecionar mais de uma alternativa de resposta. 

 

O acesso via celular é o mais frequente dentre os sujeitos, 0,78 da amostra. Os 

outros tipos de acesso (móvel banda larga e Tablet) são pouco frequentes entre os 

sujeitos (0,10 e 0,05 da amostra, respectivamente), sendo mais frequente não utilizar 

este recurso (0,15). A tabela a seguir apresenta a frequência com que os sujeitos 

acessam a Internet: 

Tabela 5 

Frequência de acesso à Internet 

Frequência de acesso Frequência Proporção 

Sempre (todos os dias) 16 0,85 

Com bastante frequência (em média, 5 vezes por semana) 2 0,10 

Com frequência razoável (em média, 3 vezes por semana) 1 0,05 

Com pouca frequência (em média, 1 vez por semana) 0 0,00 

Raramente (em média, 1 vez por mês) 0 0,00 

Total 19 1,00 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – versão do estudo piloto. 

 

Com as significativas proporções de acesso em casa, no local de trabalho e via 

celular, a elevada proporção (0,85) de sujeitos que acessam a Internet diariamente, é 

esperada. A menor frequência de acessos registrada nos questionários é três vezes por 

semana, indicada por apenas um dos sujeitos. 

A tabela a seguir apresenta o tempo por sessão que o sujeito fica conectado: 
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Tabela 6 

Tempo de conexão por sessão 

Tempo de conexão Frequência Proporção 

Mais de 5 horas 16 0,85 

De 1 a 3 horas  2 0,10 

De 3 a 5 horas 1 0,05 

Até 1 hora 0 0 

Total 19 1,00 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – versão do estudo piloto. 

 

Esta pergunta refere-se ao tempo de acesso por sessão e indica que a maior parte 

dos sujeitos (0,85) permanece mais de cinco horas seguidas conectada. Considerando 

esta informação, a de que a maioria dos sujeitos acessa a Internet pelo menos cinco 

vezes por semana e a elevada proporção de sujeitos que a acessam via celular, seria 

interessante perguntar quantos acessos diários são feitos ou quantas horas o sujeito fica 

conectado em um dia, sem considerar horas ininterruptas. Assim, essa pergunta foi 

desdobrada em duas na versão final do questionário: quantas vezes por dia o sujeito 

acessa a Internet e quantas horas por dia permanece conectado.  

A tabela a seguir apresenta o que os sujeitos costumam fazer na Internet: 
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Tabela 7 

Atividades que costumam realizar na Internet 

Atividades Frequência Proporção 

Acessar redes sociais 18 0,94 

Pesquisas em sites de busca 18 0,94 

Navegar pelos sites de seu interesse 17 0,89 

Pesquisas acadêmicas 17 0,89 

Assistir a vídeos ou ouvir músicas 16 0,84 

Trocar emails 16 0,84 

Ler notícias 16 0,84 

Conversar com pessoas (troca de mensagens instantâneas) 15 0,78 

Pesquisar produtos e preços 14 0,73 

Utilizar serviços bancários 12 0,63 

Fazer compras 12 0,63 

Fazer downloads (séries, filmes, músicas, etc.) 10 0,52 

Consultar mapas 10 0,52 

Participar de jogos on line 5 0,26 

Participar de fóruns de discussão 2 0,10 

Outro(s) 1 0,05 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – versão do estudo piloto. 
Nota: Os sujeitos poderiam selecionar mais de uma alternativa de resposta. 

 

Apenas um sujeito selecionou a opção “Outros” e indicou “trabalho, triagem de 

currículos”. As atividades mais frequentes entre os sujeitos são o acesso a redes sociais, 

pesquisas em sites de busca e as menos frequentes são a participação em jogos on line e 

fóruns de discussão. Destaca-se a alta frequência de grande parte das atividades 

arroladas. 

A tabela a seguir apresenta os tipos de site que os sujeitos costumam acessar em 

ordem de preferência. Para montar esta tabela, um cálculo diferente foi utilizado. 

Atribuiu-se um valor para cada posição ocupada pelo tipo de site na ordem preferencial 

dos sujeitos. Atribuiu-se 8 pontos à indicação de primeiro lugar na ordem de 
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preferência, 7 pontos para segundo lugar e assim sequencialmente, até 1 ponto para 

oitava posição. O número total de pontos é obtido pela soma das preferências dos 

sujeitos que assinalaram cada alternativa. 

Tabela 8 

Sites de preferência, com indicação da pontuação obtida e número de sujeitos 

Tipos de sites Pontos 
Quantidade de sujeitos que 

citaram 

Redes sociais 131 19 

Sites sobre Psicologia 110 19 

Notícias sobre entretenimento (cinema, música, moda, 
esportes) 

102 16 

Notícias sobre política, atualidades 100 16 

Jogos 54 15 

Sites de compras – que tipo de compras? 33 10 

Blogs – algum tema específico? 21 9 

Fóruns – algum tema específico? 20 10 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – versão do estudo piloto. 
Nota: Os sujeitos poderiam selecionar mais de uma alternativa de resposta. 

A última questão oferecia ao sujeito a possibilidade especificar quais tipos de 

sites de compras, blogs ou fóruns que costuma acessar, porém nem todos os sujeitos o 

fizeram (7 sujeitos, 0,36 da amostra, indicaram tipos de sites de compras; 2, 0,10, 

indicaram blogs; e 2, 0,10, indicaram fóruns). Seguem, abaixo, as especificações: 
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Tabela 9 

Especificações quanto aos tipos de sites 

Tipos de sites Quantidade de sujeitos que 
especificaram o tipo de site 

Proporção1	   Especificações citadas 

Sites de compras – 
que tipo de compras? 

7 0.36 
Compras coletivas (3)	  2, viagens 
(2), eletrônicos (2), presentes (1), 
livros (1) 

Blogs – algum tema 
específico? 

2 0,10 
Moda (1), instagram3 (1), tumblrs4 
(1), psicólogos (1) 

Fóruns – algum tema 
específico? 

2 0,10 
Anime, mangá, RPG (1), mercados 
de trabalho (1) 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – versão do estudo piloto. 
Nota 1: Proporção em relação à amostra total (19 sujeitos) 
Nota 2: O número entre parênteses indica o número de vezes que esta especificação foi mencionada. 
Nota 3: “Instagram é um aplicativo de compartilhamento de fotos gratuito (...) e projetado inicialmente 
para uso em dispositivos móveis Apple” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram, acesso em: 07 de abril de 
2012). 
Nota 4: “Tumblr é uma plataforma de blogging que permite aos usuários publicarem textos, imagens, 
vídeo, links, citações, áudio e ‘diálogos’, a maioria dos posts feitos no Tumblr são textos curtos, mas a 
plataforma não chega a ser um sistema de microblog, estando em uma categoria intermediária entre 
o Wordpress ou Blogger e o Twitter” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Tumblr, acesso em: 07 de abril de 
2012). 

 
 

3.2 Escala E 

 

A validação da Escala E foi realizada com base em dois critérios: a análise 

empírica dos itens e a análise da fidedignidade do teste. A análise empírica dos itens 

visa avaliar se o item é adequado para medir o que ele se propõe a medir (Pasquali, 

2011). A técnica utilizada foi o cálculo do índice de discriminação. A característica do 

teste de medir com precisão é denominada fidedignidade, confiabilidade ou precisão e é 

medida por testes de estimação de fidedignidade (Paquali, 2011). Para determinar a 

fidedignidade da Escala E, dois testes estatísticos foram utilizados: a correlação e o alfa 

de Cronbach. 

Primeiro, para o cálculo do índice de discriminação (ID), os sujeitos foram 

divididos em sujeitos de alto escore e sujeitos de baixo escore. Calcular o índice de 

discriminação significa avaliar a discriminação dos itens da escala, isto é, a 

diferenciação entre sujeitos que obtiveram escores altos no teste e sujeitos que 

obtiveram escores baixos. O ID é calculado subtraindo-se, para cada item, a pontuação 
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média dos sujeitos de escore baixo da pontuação média dos sujeitos de escore alto 

(Pasquali, 2011).  A pontuação mínima na escala é 34 pontos, a máxima é de 238 pontos 

e o ponto médio é de 136 pontos, lembrando que são 34 itens, cada um em gradação de 

1 a 3 e 5 a 7. Portanto, sujeitos considerados de alto escore obtiveram pontuação 

superior ao ponto médio e sujeitos de escore baixo obtiveram pontuação inferior àquele 

ponto. Geralmente, para cálculo do ID, utilizam-se os sujeitos com pontuações extremas 

– maiores e menores pontuações. Desse modo, os sujeitos com pontuação próxima ao 

ponto médio não são considerados e a diferença entre os sujeitos que tendem a 

concordar com a escala, manifestando características das categorias de análise 

pesquisadas, e os que tendem a discordar, manifestando em menor grau tais 

características, é acentuada. Sendo esta uma amostra pequena, composta por 19 sujeitos, 

optou-se por não desconsiderar os sujeitos com pontuação próxima ao ponto médio. O 

cálculo utilizando somente os escores dos sujeitos situados nos extremos da escala (alto 

e baixo escore) também foi realizado, no entanto, verificou-se que não houve diferença 

significativa entre as duas formas de calcular o ID. A distribuição dos sujeitos em 

escores altos e baixos é apresentada na tabela a seguir. 
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Tabela 10 

Distribuição dos sujeitos em escores altos e escores baixos 

 Sujeitos Escores 

Escores altos 

8 176 

15 163 

17 152 

14 150 

11 148 

13 142 

Escores baixos 

7 133 

12 131 

1 127 

10 123 

4 121 

9 114 

5 107 

18 97 

3 94 

2 93 

16 93 

6 87 

19 84 

Fonte: Escala E – versão do estudo piloto. 
 

Os seguintes critérios de avaliação foram estabelecidos: os itens com ID ≥ 1 

foram considerados discriminativos, os com ID < 1 não foram considerados 

discriminativos, sendo que os com ID < 0,70 deveriam ser excluídos e os itens com 0,70 

≤ ID < 1 poderiam ser reformulados quanto à redação, dependendo do resultado do teste 

seguinte; itens com ID de valor negativo não foram considerados discriminativos e 
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foram excluídos. A tabela abaixo apresenta o valor de ID de cada item e a respectiva 

avaliação: 

Tabela 11 

Índice de discriminação dos itens da Escala E e a respectiva avaliação 

Item ID Avaliação do item 

1 1,17 Mantido 

2 -0,78 Excluído 

3 0,74 Reformulado 

4 0,56 Excluído 

5 0,36 Excluído 

6 2,36 Mantido 

7 2,03 Mantido 

8 0,88 Reformulado 

9 0,53 Excluído 

10 0,15 Excluído 

11 2,37 Mantido 

12 3,45 Mantido 

13 2,24 Mantido 

14 1,29 Mantido 

15 2,19 Mantido 

16 1,08 Mantido 

17 1,42 Mantido 

18 1,35 Mantido 

19 1,51 Mantido 

20 2,42 Mantido 

21 2,35 Mantido 

22 1,44 Mantido 

23 1,03 Mantido 

24 2,86 Mantido 

25 1,82 Mantido 

26 0,82 Reformulado 

27 1,46 Mantido 

28 2,14 Mantido 

29 1,28 Mantido 

30 1,31 Mantido 

31 1,13 Mantido 

32 1,09 Mantido 

33 0,85 Reformulado 

34 0,27 Excluído 

Fonte: Escala E – versão do estudo piloto. 
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De acordo com os critérios estabelecidos, foram excluídos os itens 2, 4, 5, 9, 10 

e 34. 

O teste estatístico seguinte verificou a validade dos itens, isto é, a 

correspondência entre o item e aquilo que ele se propõe a medir; havendo alta 

correspondência, o item foi considerado válido (Pasquali, 2011). Para tanto, calculou-se 

a correlação (Ric) entre cada item e a correspondente subescala, excetuando-se os itens 

excluídos após o primeiro teste.  

Um índice de correlação com valor igual a 1 indica uma correlação perfeita e 

com valor igual a zero indica correlação nula. A avaliação do Ric obedeceu aos critérios 

estabelecidos por Garret (1937) e Baquero (1973): 

 

a) Ric de 0,00 a ± 0,20  indica indiferente ou imperceptível relação; 

b) Ric de ± 0,20 a ± 0,40 indica baixa relação, presente, mas leve; 

c) Ric de ± 0,40 a ± 0,70 indica substancial ou marcada relação; 

d) Ric de ± 0,70 a ± 1,00 indica alta ou muito alta relação. 

 

Destaca-se que os itens que obtivessem correlação negativa, independentemente 

do valor, deveriam ser excluídos, porém, nenhum item obteve resultado negativo. A 

tabela a seguir apresenta os resultados de Ric e a classificação de cada item, conforme o 

critério estabelecido. 
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Tabela 12 

Correlação entre item e subescala 

Racionalidade 
tecnológica 

(Itens) 
Ric Classificação Narcisismo 

(Itens) Ric Classificação Preconceito 
(Itens) Ric Classificação 

1 0,49 Substancial 8 0,54 Substancial 6 0,38 Baixa 

3 0,54 Substancial 14 0,64 Substancial 7 0,62 Substancial 

11 0,66 Substancial 17 0,64 Substancial 8 0,61 Substancial 

13 0,63 Substancial 18 0,67 Substancial 12 0,83 Alta 

15 0,50 Substancial 22 0,51 Substancial 16 0,61 Substancial 

21 0,44 Substancial 26 0,39 Baixa 19 0,50 Substancial 

24 0,50 Substancial 32 0,64 Substancial 20 0,80 Alta 

27 0,60 Substancial    23 0,27 Baixa 

28 0,55 Substancial    25 0,33 Baixa 

29 0,60 Substancial    27 0,56 Substancial 

33 0,51 Substancial    29 0,64 Substancial 

      30 0,46 Substancial 

      31 0,44 Substancial 

      33 0,43 Substancial 

Fonte: Escala E – versão do estudo piloto. 
 

A manutenção, reformulação ou exclusão de itens foi definida a partir de alguns 

parâmetros. O item foi excluído em três situações: 

a) Quando valor de ID foi negativo; 

b) Quando ID < 0,70; 

c) Quando 0,70 ≤ ID < 1 e Ric indicou baixa relação entre item e subescala; 

 

O item foi reformulado em uma situação: 

d) Quando 0,70 ≤ ID < 1 e Ric indicou substancial relação entre item e 

subescala; 

 

A Tabela 13 apresenta a avaliação final do item, obedecendo aos citados 

parâmetros.  
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Tabela 13 

Itens com os respectivos valores de ID, Ric e a avaliação final 

Item ID Classificação D Ric Classificação Ric Avaliação final 

1 1,17 Mantido 0,49 Substancial Mantido 

2 -0,78 Excluído - - Excluído 

3 0,74 Reformulado 0,54 Substancial Reformulado 

4 0,56 Excluído - - Excluído 

5 0,36 Excluído - - Excluído 

6 2,36 Mantido 0,38 Baixa Reformulado 

7 2,03 Mantido 0,62 Substancial Mantido 

8 0,88 Reformulado 0,54 / 0,61 Substancial Reformulado 

9 0,53 Excluído - - Excluído 

10 0,15 Excluído - - Excluído 

11 2,37 Mantido 0,66 Substancial Mantido 

12 3,45 Mantido 0,83 Alta Mantido 

13 2,24 Mantido 0,63 Substancial Mantido 

14 1,29 Mantido 0,64 Substancial Mantido 

15 2,19 Mantido 0,50 Substancial Mantido 

16 1,08 Mantido 0,61 Substancial Mantido 

17 1,42 Mantido 0,64 Substancial Mantido 

18 1,35 Mantido 0,67 Substancial Mantido 

19 1,51 Mantido 0,50 Substancial Mantido 

20 2,42 Mantido 0,80 Alta Mantido 

21 2,35 Mantido 0,44 Substancial Mantido 

22 1,44 Mantido 0,51 Substancial Mantido 

23 1,03 Mantido 0,27 Baixa Reformulado 

24 2,86 Mantido 0,50 Substancial Mantido 

25 1,82 Mantido 0,33 Baixa Reformulado 

26 0,82 Reformulado 0,39 Baixa Excluído 

27 1,46 Mantido 0,60 / 0,56 Substancial Mantido 

28 2,14 Mantido 0,55 Substancial Mantido 

29 1,28 Mantido 0,60 / 0,64 Substancial Mantido 

30 1,31 Mantido 0,46 Substancial Mantido 

31 1,13 Mantido 0,44 Substancial Mantido 

32 1,09 Mantido 0,64 Substancial Mantido 

33 0,85 Reformulado 0,51 / 0,43 Substancial Reformulado 

34 0,27 Excluído - - Excluído 

Fonte: Escala E – versão do estudo piloto. 
Nota: Os itens com dois valores de Ric são os que pertencem a duas subescalas. 
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Após os testes estatísticos, os itens excluídos foram os seguintes: 2 – “Algum dia 

se provará que a astrologia pode explicar muitas coisas”; 4 – “O que o país necessita, 

primordialmente, são alguns líderes valentes, incansáveis e devotos em quem o povo 

possa depositar a sua fé. Isso é mais importante que leis ou planos políticos adequados”; 

5 – “Pensar que um dia envelhecerei me causa pavor”; 9 – “O Socialismo é um sistema 

que contém belos ideais teóricos, porém não aplicáveis na prática”; 10 – “A 

homossexualidade é uma má escolha e deveria ser repensada”; 26 – “Não me cabe 

interferir nas questões públicas. Prefiro me preocupar com meus problemas privados” e 

34 – “Os pais devem mostrar carinho pelos filhos, mesmo que não seja espontâneo”.  

É possível pensar que os itens 2, 5, 10 e 34 tenham obtido baixo ID por serem 

temas discutidos durante a formação. A Psicologia não deixa espaço para crenças como 

a astrologia e, mesmo que o sujeito acredite nelas, pode tender a não manifestar sua 

crença, tema do item 2. O item 5 diz respeito ao envelhecimento, que é discutido no 

curso quando se trata do desenvolvimento humano. O item 10 refere-se à 

homossexualidade, que é também um tema discutido ao longo do curso. As relações 

familiares também são discutidas na formação do psicólogo e é compreensível que a 

amostra tenda e não concordar com o item 34.  

Os itens 4 e 9 não foram considerados discriminativos e o item 26, além de não 

ser discriminativo, apresentou baixa relação com a subescala. O tema destes itens é 

política e os resultados obtidos não permitem inferir com clareza o posicionamento da 

amostra frente ao tema, pois não há marcada diferença entre os sujeitos de baixo e alto 

escore. Sugere-se que, em futuras pesquisas que venham a utilizar este ou similar 

instrumento, a redação destes itens seja reformulada de modo que possam ser incluídos 

itens que abranjam o posicionamento político dos sujeitos.	  

Os itens reformulados em sua redação foram: 3 – “Com os recursos científicos e 

tecnológicos de hoje somos mais felizes que antigamente”; 6 – “Quando alguém tem 

problemas ou preocupações, é melhor não pensar neles e ocupar-se de coisas mais 

agradáveis”; 8 – “Hoje em dia, as pessoas se intrometem cada vez mais em assuntos que 

deveriam ser estritamente pessoais e privados”; 23 – “As guerras e os conflitos sociais 

podem acabar algum dia por obra de um terremoto ou de uma inundação que destrua o 

mundo inteiro”; 25 – “Um filho de pais separados terá mais problemas emocionais que 

um filho que tem pais que vivem juntos” e 33 – “Nenhuma fragilidade ou dificuldade 

pode nos deter quando temos suficiente força de vontade”. 
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A seguir, apresentam-se os itens que foram reformulados, os valores de ID e Ric, 

as respectivas classificações e o item reescrito. Os itens que compõem a versão final da 

Escala E são apresentados no Quadro 2 e no Anexo V. 

• Item 3. “Com os recursos científicos e tecnológicos de hoje somos mais felizes 

que antigamente”. 

a) Os valores são: D = 0,74 (não discriminativo); Ric = 0,53 (substancial 

relação com a subescala). 

b) O item tem substancial relação com a subescala, pois representa a crença 

na noção de que o avanço tecnológico proporciona felicidade e liberdade, 

característica da racionalidade tecnológica, entretanto, não obtém um 

bom índice discriminativo. 

c) Alteração: “Os avanços científicos e tecnológicos proporcionam somente 

benefícios”. 

• Item 6. “Quando alguém tem problemas ou preocupações, é melhor não pensar 

neles e ocupar-se de coisas mais agradáveis”. 

a) Os valores são: D = 2,36 (discriminativo); Ric = 0,36 (baixa relação com 

a subescala). 

b) Embora apresente um bom índice discriminativo, o item apresenta baixa 

relação com a subescala. Seu objetivo era averiguar a tendência, comum 

ao sujeito preconceituoso, de opor-se à dimensão subjetiva e a entrar em 

contato com sua vida interior, preferindo ater-se a assuntos práticos. 

c) Alteração: “Ao invés de se lamentar por situações problemáticas é 

melhor se ocupar das questões práticas da vida”. 

• Item 8. “Hoje em dia, as pessoas se intrometem cada vez mais em assuntos que 

deveriam ser estritamente pessoais e privados”. 

a) Os valores são: D = 0,88 (não discriminativo); Ric = 0,43 e 0,61 

(substancial relação com ambas subescalas). 

b) Este item avalia a tendência ao isolamento, que é uma característica do 

narcisismo; e a tendência à oposição ao subjetivo e ao contato com a vida 

interior, característica do preconceito. O item apresentou boa relação 

com as duas subescalas, porém não se mostrou discriminativo.  

c) Alteração: “Não me sinto confortável quando as pessoas se interessam ou 

se intrometem em meus assuntos pessoais”. 
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• Item 23. “As guerras e os conflitos sociais podem acabar algum dia por obra de 

um terremoto ou de uma inundação que destrua o mundo inteiro”. 

a) Os valores são: D = 1,03 (discriminativo); Ric = 0,23 (baixa relação com 

a subescala). 

b) O item é discriminativo, mas o valor de D está próximo ao limite 

estabelecido; além disso, apresentou baixa relação com a subescala. Seu 

objetivo é avaliar a presença do pensamento mítico, caracterizado pela 

crença na determinação mística ou sobrenatural do destino dos 

indivíduos, que é um elemento do preconceito. 

c) Alteração: “Como castigo para os homens, por sua natureza violenta e 

agressiva, é possível que o mundo inteiro seja destruído por uma 

catástrofe”.  

• Item 25. “Um filho de pais separados terá mais problemas emocionais que um 

filho que tem pais que vivem juntos”. 

a) Os valores são: D = 1,82 (discriminativo); Ric = 0,29 (baixa relação com 

a subescala). 

b)  Item discriminativo, mas com baixa relação com a subescala. Este item 

pertence à subescala preconceito e verifica a adesão rígida a valores 

convencionais da classe média. 

c) Alteração: “As famílias de hoje são menos estruturadas que as de 

antigamente e por isso os filhos tem mais problemas emocionais”. 

• Item 33. “Nenhuma fragilidade ou dificuldade pode nos deter quando temos 

suficiente força de vontade”. 

a) Os valores são: D = 0,85 (não discriminativo); Ric = 0,51 e 0,42 

(substancial relação com ambas subescalas). 

b) Embora não discriminativo, o item apresenta substancial relação com 

ambas as subescalas, preconceito e racionalidade tecnológica. Seu 

objetivo é avaliar a tendência a atribuir a responsabilidade pelo sucesso 

ou fracasso na vida ao indivíduo, desprezando as condições objetivas. 

c) Alteração: “Basta acreditar em si mesmo e ter força de vontade para 

alcançar sucesso na vida”. 
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Por fim, verificou-se a fidedignidade da escala por meio do cálculo do alfa de 

Cronbach (α de Cronbach). Este cálculo visa verificar a consistência do teste por meio 

da análise da consistência interna dos itens, isto é, verificando-se a congruência que 

cada item tem com os demais (Pasquali, 2011). Este coeficiente demanda o cálculo de 

três parâmetros: a variância total do teste, a variância de cada item e a soma das 

variâncias dos itens. De acordo com Pasquali (2011) o coeficiente alfa será maior 

quando a variância de cada item for pequena e a variância do conjunto de itens for 

grande. Isso quer dizer que as variâncias individuais pequenas aumentam a variância do 

conjunto, que é o que garante a congruência entre os itens. Em outras palavras, a 

pequena variância entre os itens individualmente indica que há homogeneidade entre 

eles, portanto, homogeneidade no teste. Este coeficiente varia de 0 a 1, pois é obtido 

com base em variâncias (valores ao quadrado e, portanto, positivos); quanto mais 

próximo de 1, maior a consistência interna dos itens. O coeficiente α de Cronbach foi 

calculado excetuando-se os itens excluídos após a realização dos testes descritos 

anteriormente. O α de Cronbach obtido foi 0,88, o que significa que há congruência 

entre os itens do teste. 

O Quadro 2 apresenta os itens da versão final da escala E: 
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Quadro 2 

Distribuição dos itens nas subescalas que compõem a Escala E na versão final 

Item  Subescala 

1 
A escola deveria se voltar mais para ensinamentos úteis para o trabalho do 

que para a formação geral. 

Racionalidade 

tecnológica 

2 Os avanços científicos e tecnológicos proporcionam somente benefícios. 
Racionalidade 

tecnológica 

3 Tal como é a natureza humana, sempre haverá guerras e conflitos. Preconceito 

4 
Ao invés de se lamentar por situações problemáticas é melhor se ocupar das 

questões práticas da vida. 
Preconceito 

5 

Os crimes sexuais tais como o estupro ou ataques a crianças merecem mais 

que a prisão; quem comete estes crimes deveria ser castigado publicamente 

ou receber uma punição pior. 

Preconceito 

6 
Não me sinto confortável quando as pessoas se interessam ou se intrometem 

em meus assuntos pessoais. 

Narcisismo 

Preconceito 

7 Devemos aceitar a realidade tal como ela é. 
Racionalidade 

tecnológica 

8 
A obediência e o respeito pela autoridade são as principais virtudes que 

devemos ensinar a nossas crianças. 
Preconceito 

9 

A escolha profissional deveria ser feita levando-se em consideração, 

principalmente, os fatores objetivos (remuneração, reconhecimento social 

etc.). 

Racionalidade 

tecnológica 

10 Acho perda de tempo refletir sobre os acontecimentos passados. Narcisismo 

11 
Prefiro ter um computador com acesso à Internet a ter uma estante cheia de 

livros. 

Racionalidade 

tecnológica 

12 
O que mais os jovens necessitam é uma disciplina estrita, firme determinação 

e vontade de trabalhar e lutar pela família e pela pátria. 
Preconceito 

13 Não adio as possibilidades de prazer. Narcisismo 

14 Uma boa aparência é fundamental para o sucesso em todas as áreas da vida. Narcisismo 

15 
Os homens podem ser divididos em duas classes definidas: os fracos e os 

fortes. 
Preconceito 

16 Se falássemos menos e trabalhássemos mais, todos estaríamos melhor. Preconceito 

17 No capitalismo, o sucesso na vida depende, principalmente, do indivíduo.  
Racionalidade 

tecnológica 

18 
Prefiro ter muitos amigos, mesmo que não sejamos íntimos, a ter poucos 

amigos íntimos. 
Narcisismo 

19 
Como castigo para os homens, por sua natureza violenta e agressiva, é 

possível que o mundo inteiro seja destruído por uma catástrofe. 
Preconceito 
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20 
O lazer deve ser uma recomposição de forças para se voltar ao trabalho ou ao 

estudo. 

Racionalidade 

tecnológica 

21 
As famílias de hoje são menos estruturadas que as de antigamente e por isso 

os filhos tem mais problemas emocionais. 
Preconceito 

22 A promiscuidade, além de indecente, traz riscos à saúde. 

Racionalidade 

tecnológica 

Preconceito 

23 O lazer vem depois do dever cumprido. 
Racionalidade 

tecnológica 

24 
A maioria das pessoas não imagina até que ponto a nossa vida está dirigida 

por complôs forjados em lugares secretos. 

Racionalidade 

tecnológica 

Preconceito 

25 
Um indivíduo de más maneiras, maus costumes e má educação dificilmente 

pode fazer amizades com pessoas decentes. 
Preconceito 

26 Tal como é a natureza humana, sempre haverá guerras e conflitos. Preconceito 

27 Quando desejo alguma coisa, nada me impede de consegui-la Narcisismo 

28 
Basta acreditar em si mesmo e ter força de vontade para alcançar sucesso na 

vida. 

Racionalidade 

tecnológica 

Preconceito 

Fonte: Escala E – verão final. 
Nota: Um item pode fazer parte de mais de uma subescala. 

 

4. Aplicação do instrumento de pesquisa, apresentação e discussão dos 

resultados 

 

4.1 Aplicação do instrumento de pesquisa 

 

O Questionário de hábitos de uso de Internet e a Escala E foram aplicados em 

maio de 2012, na mesma instituição em que foi realizado o pré-teste: uma faculdade de 

Psicologia de instituição privada de ensino superior, localizada na cidade de São Paulo.  

Na faculdade selecionada há 910 alunos matriculados, o curso é composto por 

10 semestres e oferecido nos períodos matutino ou noturno. A amostra prevista era de 

110 sujeitos, o que significa 12% do total de alunos, dos primeiros e quintos semestres 

de ambos os períodos. O questionário não foi aplicado na turma que participou do pré-

teste. Este estudo não incide sobre a análise do curso de Psicologia e sim sobre os 

alunos; a ênfase desta pesquisa é verificar algumas características dos sujeitos, sem 
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intenção de estabelecer nexos entre diferentes momentos da graduação. Sugere-se que 

tal tipo de análise seja realizado em outras pesquisas.  

Os alunos que aceitaram participar da pesquisa receberam e assinaram duas vias 

do Termo de consentimento livre e esclarecido (ambas foram assinadas, uma ficou com 

o participante e a outra foi devolvida à pesquisadora) e o instrumento de pesquisa 

(composto pelo Questionário de hábitos de uso de Internet e pela Escala E). O número 

estipulado para a amostra (110) não foi alcançado com essas turmas, sendo assim, 

aplicou-se também o instrumento em uma turma do terceiro semestre (turma à qual o 

acesso foi possível). Do total de 110 questionários obtidos, 38 foram desconsiderados 

pelos seguintes motivos: rasuras, questões ou itens da escala sem resposta, itens da 

escala com mais de uma opção selecionada e respostas diferentes ao item de atenção 

(itens 3 e 26). A amostra final é composta por 72 sujeitos. A tabela a seguir apresenta as 

características da amostra: 

Tabela 14 

Características da amostra 

Dispositivos móveis Quantidade Proporção 

Feminino 61 0,85 

Masculino 11 0,15 

1° Sem 32 0,44 

3° Sem 25 0,35 

5° Sem 15 0,21 

Manhã 47 0,65 

Noite 25 0,35 

Trabalha 49 0,68 

Não trabalha 23 0,32 

Total de sujeitos 72 - 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – verão final. 

 

4.1.1 Questionário de hábitos de uso de Internet 

 

Todos os sujeitos declararam ter o hábito de acessar a Internet. A Tabela 15 

apresenta os locais em que os sujeitos costumam acessá-la: 
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Tabela 15 

Locais em que os sujeitos costumam acessar a Internet 

Local Quantidade Proporção 

Em casa 70 0,97 

No trabalho 34 0,47 

Em redes wi-fi 28 0,39 

Na casa de um amigo ou parente 21 0,29 

Na universidade 8 0,11 

Em lan house 3 0,04 

Outros 0 0 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – verão final. 
Nota: Os sujeitos poderiam selecionar mais de uma opção de resposta nesta questão. 
 

A maior parte dos sujeitos, 0,97 da amostra, acessa a Internet em casa. Do total 

da amostra, 49 sujeitos, 0,68, trabalham e 34, 0,47, costumam acessá-la do local de 

trabalho. Os locais de menor frequência de acesso são a casa de amigo ou parente, a 

universidade e lan houses. Redes wi-fi são utilizadas por 28 sujeitos, 0,39 da amostra. 

Atualmente, essas redes estão disponíveis em diversos locais da cidade de São Paulo, 

tais como shoppings, bares e restaurantes, aeroportos, livrarias e etc. e são acessadas por 

celulares, notebooks e tablets, que são dispositivos utilizados pela maior parte dos 

sujeitos, conforme dados apresentados na Tabela 16. O acesso à Internet por meio de 

dispositivos móveis não se dá somente via redes wi-fi, o sujeito pode contratar um plano 

3G1. Os dados obtidos indicam que os sujeitos costumam acessar a Internet onde 

estiverem, inúmeras vezes e durante muitas horas ao dia. 

 

 

 

	  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A tecnologia 3G inclui serviços de telefonia por voz e transmissão de dados a longas distâncias e em um 
ambiente móvel (http://pt.wikipedia.org/wiki/3G, acesso em: 14 de agosto de 2012). 
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Tabela 16 

Uso de dispositivos móveis 

Dispositivos móveis Quantidade Proporção 

Celular 46 0,64 

Tablet 11 0,15 

Internet móvel banda larga 11 0,15 

Não uso 21 0,29 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – verão final. 
Nota: Os sujeitos poderiam selecionar mais de uma opção de resposta nesta questão. 

 

As Tabelas 17 e 18 apresentam o uso que os sujeitos fazem da Internet em 

relação à frequência de acesso e a horas de conexão. 

Tabela 17 

Frequência de acesso à Internet 

Frequência de acesso Quantidade Proporção 

Sempre (todos os dias) 53 0,74 

Com bastante frequência (em média, 5 vezes por semana) 15 0,21 

Com frequência razoável (em média, 3 vezes por semana) 3 0,04 

Com pouca frequência (em média, 1 vez por semana) 1 0,01 

Raramente (em média, 1 vez por mês) - - 

Total 72 1,00 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – verão final. 
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Tabela 18 

Tempo de conexão por sessão 

Tempo de conexão Quantidade Proporção 

Mais de 5 horas 26 0,36 

De 1 a 3 horas 22 0,30 

De 3 a 5 horas 17 0,24 

Até 1 hora 7 0,10 

Total 72 1,00 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – verão final. 

	  

Vê-se que 7 sujeitos, 0,10 da amostra, passam até 1 hora por dia conectados e 26 

sujeitos, 0,36 da amostra, passam mais de 5 horas conectados, o que mostra que a maior 

parte da amostra passa mais de 5 horas diárias conectada. Quase a totalidades dos 

sujeitos utiliza a Internet todos os dias, pois 68 sujeitos, 0,95 da amostra, acessam a 

Internet pelo menos 5 vezes por semana, sendo que 15 (0,21) acessam, em média, 5 

vezes semanais e 53 (0,74) todos os dias.  

A Tabela 19 apresenta as atividades habituais dos sujeitos. 
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Tabela 19 

Atividades que costumam realizar na Internet 

Atividades Quantidade Proporção 

Trocar emails 67 0,93 

Acessar redes sociais 64 0,89 

Navegar pelos sites de seu interesse 61 0,85 

Pesquisas em sites de busca 61 0,85 

Ler notícias 57 0,79 

Assistir a vídeos ou ouvir músicas 56 0,78 

Pesquisas acadêmicas 52 0,72 

Conversar com pessoas (troca de mensagens instantâneas) 49 0,68 

Consultar mapas 44 0,61 

Pesquisar produtos e preços 42 0,58 

Fazer downloads (séries, filmes, músicas, etc.) 40 0,56 

Fazer compras 31 0,43 

Utilizar serviços bancários 30 0,42 

Participar de jogos on line. 11 0,15 

Participar de fóruns de discussão 9 0,13 

Outro(s) 5 0,07 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – verão final. 
Nota: Os poderiam selecionar mais de uma opção de resposta nesta questão. 

 

Apenas cinco sujeitos acrescentaram atividades no campo Outro(s), o que indica 

que a lista foi bem elaborada, abrangendo a maior parte das atividades habituais de uso 

da Internet. As atividades acrescentadas na opção “Outro(s)” foram: acesso a trabalho, 

triagem de currículos e sites de emprego. 

As Tabelas 20 e 21 apresentam os sites de preferência dos sujeitos.  
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Tabela 20 

Sites de preferência 

Tipos de sites Pontos Número de citações 

Redes sociais 515 68 

Sites sobre Psicologia 411 64 

Notícias sobre entretenimento (cinema, música, moda, 
esportes, etc.) 

357 57 

Notícias sobre política, atualidades 323 55 

Sites de compras – que tipo de compras? 205 43 

Blogs – algum tema específico? 136 32 

Jogos 135 34 

Fóruns – algum tema específico? 74 25 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – verão final. 
 

A Tabela 21 apresenta as especificações citadas pelos sujeitos. O cálculo para a 

construção da tabela foi o mesmo utilizado na validação (atribuição de pontos para cada 

posição ocupada pelo tipo de site na ordem preferencial dos sujeitos, sendo 8 para a 

indicação de primeiro lugar na ordem de preferência, 7 para segundo lugar e assim por 

diante até 1 ponto para oitava posição). 
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Tabela 21 

Especificações quanto aos tipos de sites 

Tipos de sites Tipos Número de citações 

Sites de compras – que tipo de compras? 

Eletrônicos /eletrodomésticos  9 

Moda / beleza  9 

Livros 8 

CDs e DVDs 2 

Compras coletivas 2 

Viagens 2 

Compra / venda de mercadorias 1 

Entretenimento 1 

Gastronomia 1 

Humor 1 

Supermercado 1 

Blogs – algum tema específico? 

Moda 3 

Psicologia 2 

Decoração 2 

Viagens 2 

Todos 2 

Música 1 

Pesquisas 1 

Tendências atuais 1 

Fóruns – algum tema específico? Música 1 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – verão final. 
 

A preferência pelas redes sociais é marcante. Em seguida, a amostra prefere sites 

sobre Psicologia, o que mostra que os estudantes buscam informação sobre a profissão 

na Internet. Os sujeitos também costumam usar a Internet para leitura de notícias sobre 

entretenimento, política e atualidades. Embora 43 de 72 sujeitos mencionem compras 

pela Internet, esta atividade não está ente as preferidas (205 pontos, enquanto a 
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categoria de posição anterior – Notícias sobre política, atualidades – obteve 323). Os 

sites de menor interesse são os blogs, fóruns e jogos. 

 

4.1.2 Escala E 

 

Este item compreende a descrição dos testes estatísticos realizados com os dados 

obtidos na escala E. As pontuações mínimas e máximas que poderiam ser alcançadas na 

escala E e nas subescalas são apresentadas a seguir, na Tabela 22. O ponto médio da 

escala é 108. 

Tabela 22 

Quantidade de itens e pontuações mínima e máxima das subescalas 

Subescalas Itens Pontuação mínima Pontuação máxima 

Escala E 27 27 189 

Racionalidade tecnológica 11 11 77 

Narcisismo 6 6 42 

Preconceito 14 14 98 

Fonte: Escala E – verão final. 
Nota: Alguns itens pertencem a duas subescalas, portanto, as somas das pontuações mínima e máxima das 
subescalas são superiores às pontuações mínima e máxima da escala E. 

 

A Figura 1 permite observar a distribuição das pontuações dos sujeitos. A menor 

pontuação obtida foi 68 e a maior, 153. Dos 72 sujeitos, 1 obteve 108 pontos; 0,35 da 

amostra, 25 sujeitos, obteve baixo escore e 0,64 da amostra, 46 sujeitos, obteve alto 

escore. O que indica que a maior parte dos sujeitos tende a concordar com os itens da 

escala. 
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Figura 1 

Gráfico com a pontuação total dos sujeitos 

 
Fonte: Escala E – verão final. 

 

A Tabela 23 apresenta a Média, o Desvio Padrão e a Significância para cada 

item da escala E. 
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Tabela 23 

Média e Desvio Padrão e Significância dos itens da Escala E 

Item Média Desvio Padrão Significância 

1 3,69 1,62 2,28* 

2 3,56 1,93 1,84 

3 5,29 1,83 2,89** 

4 5,47 1,55 3,53** 

5 4,72 2,05 2,30* 

6 4,97 1,68 2,96** 

7 3,25 2,07 1,57 

8 4,24 1,92 2,21* 

9 3,32 2,01 1,65 

10 2,21 1,41 1,57 

11 3,56 1,88 1,89 

12 4,31 1,85 2,33* 

13 4,78 1,69 2,83** 

14 4,25 1,98 2,15* 

15 2,49 1,98 1,26 

16 4,14 2,16 1,92 

17 4,56 1,87 2,44* 

18 1,81 1,40 1,29 

19 3,60 2,22 1,62 

20 5,63 1,76 3,20** 

21 4,61 1,80 2,56* 

22 4,74 1,83 2,59** 

23 5,24 1,70 3,08** 

24 4,33 1,97 2,20* 

25 4,14 2,02 2,05* 

27 5,43 1,43 3,80** 

28 6,07 1,33 4,56** 

Fonte: Escala E – verão final. 
Nota: O item 26 é o item de atenção. 
Nota: * Índice maior que 1,96, média estatisticamente significativa ao nível de confiança de 5%. 
Nota: ** Índice maior que 2,58, média estatisticamente significativa ao nível de confiança de 1%. 

A significância da média diz respeito à possibilidade de, num univserso com 

média igual a zero, aparecer uma média igual à obtida na amostra. Caso essa 

probabilidade seja grande, a média da amostra deve ser rejeita, pois tal resultado 

indicaria que a amostra não representa a população pesquisada (Baquero, 1973). Há dois 

níveis de significância (ou confiança): 5% e 1%. Uma média significativa ao nível de 
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confiança de 5% tem esta probabilidade de estar errada e 95% de probabilidade de estar 

correta; com nível 1%, que é mais rigoroso, tem esta probabilidade de estar errada e 

99% de estar certa. Para o nível de confiança 5%, o índice de significância deve ser 

maior que 1,96; para 1%, superior a 2,58. Dos 27 itens, 9 são significativos ao nível 1%, 

9 ao nível 5% e 9 não alcançaram estes níveis.  

A Média indica o ponto em torno do qual os dados se distribuem. O desvio 

padrão é uma medida de dispersão, ou seja, refere-se à variabilidade dos dados medindo 

a dispersão em torno da média (Baquero, 1973; Vieira, 1981). 

 O ponto médio de cada item é 4, já que a pontuação varia entre 1 e 7. A maior 

parte dos itens obteve média entre 3 e 5, sendo que 3 itens (10, 15 e 18) obtiveram 

médias inferiores a 3 e 6 itens (3, 4, 20, 23, 27 e 28)  obtiveram médias superiores a 5. 

Os desvios padrões foram elevados, todos superiores a 1, o que indica que as respostas 

dos sujeitos variaram, sugerindo que os itens permitiram a diferenciação entre os 

sujeitos, uma vez que as respostas estão bem distribuídas entre a concordância e a 

discordância. Esse fato indica, por sua vez, que a escala foi eficaz na distinção entre os 

sujeitos que concordam e discordam dos itens, lembrando que os sujeitos que tendem a 

concordar com os itens são os que têm escores mais altos e, por expressarem em suas 

atitudes adesão à racionalidade tecnológica, traços de preconceito e de narcisismo, 

podem tender a ter maior dificuldade de relação com outro. 

A Tabela 24 apresenta os mesmos testes estatístcos calculados em relação às 

subescalas. 

Tabela 24 

Média, Desvio Padrão e Significância das subescalas da Escala E 

Subescala Média Desvio Padrão Significância 

Racionalidade tecnológica 4,36 0,70 6,23** 

Narcisismo 4,00 0,80 5,03** 

Preconceito 4,43 0,88 5,02** 

Fonte: Escala E – verão final. 
Nota: ** Índice maior que 2,58, média estatisticamente significativa ao nível de confiança de 1%. 
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As médias estão próximas ao ponto médio e os desvios padrões estão próximos a 

1, o que indica coesão nas respostas aos intes das subescalas. Já os índices de 

significância das médias das subescalas alcançaram o critério mais rigoroso, de 1%. 

O Alfa de Cronbach, que, conforme descrito anteriormente, verifica a 

consistência interna do teste (Pasquali, 2011), foi calculado para a escala E e para cada 

uma das subescalas. Os resultados são apresentados na Tabela xx.  

Tabela 25 

Alfa de Cronbach da Escala E e das subescalas 

Subescala Alfa de Cronbach Classificação 

Escala E 0,77 Correlação alta 

Racionalidade tecnológica 0,50 Correlação moderada 

Narcisismo 0,37 Correlação baixa 

Preconceito 0,72 Correlação alta 

Fonte: Escala E – verão final. 
 

Retomando os critérios de Garret (1937) e Baquero (1973), tem-se que um 

índice de correlação com valor igual a 1 indica uma correlação perfeita, com valor igual 

a zero, indica correlação nula; os demais valores obedecem ao seguinte critério: 

a) Entre 0,90 e 1 indica uma correlação muito intensa, 

b) Entre 0,70 e 0,90 indica uma correlação alta; 

c) Entre 0,40 e 0,70 indica uma correlação moderada; 

d) Entre 0,20 e 0,40 indica uma correlação baixa;  

e) Entre 0 e 0,20 indica uma correlação muito pequena. 

 

A escala E apresentou correlação alta, ou seja, boa consistência interna entre os 

itens; a subescala racionalidade tecnológica apresentou correlação moderada; a 

subescala narcisismo apresentou correlação baixa e a subescala preconceito apresentou 

correlação alta. 
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4.2 Análise dos dados 

 

Neste item são analisados e discutidos os resultados obtidos em relação aos 

objetivos e hipóteses da presente pesquisa. 

O objetivo é verificar os hábitos de uso da Internet de alunos do curso de 

graduação em Psicologia e estabelecer possíveis relações entre esse uso e atitudes no 

que diz respeito a três categorias de análise: racionalidade tecnológica, preconceito 

narcisismo.  

A princípio, propôs-se uma classificação para o tipo de uso que se faz da 

Internet: uso formativo ou uso instrumental. Entretanto, o instrumento de pesquisa não 

possibilitou essa verificação. O Questionário de hábitos de uso de Internet, tal como foi 

formulado, não permitiu a distinção precisa entre o uso instrumental e o uso formativo, 

como fora determinado.	  Por exemplo, a opção "pesquisas em sites de busca" não exclui 

"pesquisas acadêmicas"; o sujeito, ao responder o Questionário, pode não diferenciar 

um tipo de pesquisa do outro, pois a questão não explicita diferenças. Assim como as 

opções “troca de emails” e “fazer downloads” poderiam ser acompanhadas de mais 

detalhes. A sugestão para futuras pesquisas que venham a utilizar este instrumento, ou 

um similar, é que as questões sejam formuladas com maior nível de detalhamento, de 

modo que viabilizem a distinção entre os tipos de uso de Internet. 

Contudo, foi possível organizar os resultados de outra maneira. O Questionário 

permitiu verificar as preferências e hábitos de uso da Internet dos sujeitos. As atividades 

listadas na questão 12 foram classificadas em três tipos:  

a) Comunicação: trocar emails, acessar redes sociais, conversar com pessoas; 

b) Informação: navegar pelos sites de interesse, pesquisas em sites de busca, 

leitura de notícias, pesquisas acadêmicas, consultar mapas, participar de 

fóruns de discussão; 

c) Cotidiano/Entretenimento: assistir a vídeos ou ouvir músicas, pesquisas 

produtos e preços, fazer downloads, fazer compras, utilizar serviços 

bancários, participar de jogos on line. 
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Verificou-se que a prática mais frequente é a Comunicação, seguida da 

Informação e, em último lugar, Cotidiano/Entretenimento (ver Tabela 19). A Hipótese 

1, propunha que o uso da Internet pelos graduandos em Psicologia estivesse mais 

relacionado à comunicação e à busca de soluções para problemas imediatos que à sua 

utilização como ferramenta de formação. Este resultado era esperado, pois uma das 

características presentes na sociedade atual, marcada pela adesão à ideologia da 

racionalidade tecnológica, é o apego à técnica. Ao mediarem a relação com o outro, a 

técnica e a tecnologia tornam-se obstáculos para a imaginação e a espontaneidade e 

podem constituir aparato de controle social sobre o indivíduo. A hipótese foi validada 

em relação ao uso da Internet preferencialmente para comunicação, porém, os sujeitos a 

utilizam mais para acessar informações que para solucionar problemas cotidianos.  

A Hipótese 2 estabelecia que os graduandos em Psicologia obteriam baixo 

escore na subescala de preconceito e alto escore nas demais subescalas – de narcisismo 

e de racionalidade tecnológica. Formulou-se essa hipótese dessa maneira, pois 

considera-se que o tema “diversidade” (cultural, sexual, racial, social) tem sido bastante 

discutido tanto na educação quanto na mídia, o que pode levar os sujeitos a 

dissimularem ou a não manifestarem preconceito. O debate está presente nos cursos de 

graduação e no próprio Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que veicula um 

programa intitulado TV Diversidade. Nesse momento é interessante ressaltar que a 

discussão desses temas acontece, porém sem avaliar o tipo de discussão que se faz – o 

que pode constituir tema para pesquisas futuras. 

Embora ocorra o debate, tanto no curso como no órgão regulamentador da 

profissão, a amostra evidencia ter um nível de preconceito mais elevado que os níveis 

de narcisismo e de adesão à ideologia da racionalidade tecnológica – a subescala de 

preconceito obteve média 4,43, a de racionalidade tecnológica, 4,36 e a de narcisismo, 

4,00 (ver Tabela 24). Como ressaltam Adorno et al. (1969) ao descreverem a elaboração 

da escala F, os itens não explicitam o que a escala pretende verificar, evitando que o 

sujeito perceba quais são os temas investigados e que tal percepção interfira nas 

respostas. Pode-se pensar que, se as perguntas fossem mais explícitas, os sujeitos 

tenderiam a responder discordando do item. Por exemplo, no item 10 da versão do 

estudo piloto da escala (“A homossexualidade é uma má escolha e deveria ser 

repensada”) o tema do item estava bastante evidente e o índice de discriminação foi 
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baixo, pois os sujeitos, em sua maioria, discordaram do item (tanto os de alto escore 

quanto os de baixo escore). É possível pensar que os sujeitos, talvez, não 

demonstrassem esse nível de preconceito se este tema estivesse mais explícito nos itens; 

como não está, acabaram manifestando-o. Assim, considera-se que a escala E permitiu a 

identificação de potenciais de atitudes que expressam a existência de preconceito entre 

os estudantes de Psicologia. 

As Tabelas 26, 27 e 28 apresentam as médias, desvios padrões e nível de 

significância para os itens de cada subescala. 

Tabela 26 

Média, Desvio Padrão e Significância dos itens da subescala de Preconceito 

Item Média Desvio Padrão Significância 

3 5,29 1,83 2,89** 

4 5,47 1,55 3,53** 

5 4,72 2,05 2,30* 

6 4,97 1,68 2,96** 

8 4,24 1,92 2,21* 

12 4,31 1,85 2,33* 

15 2,49 1,98 1,26 

16 4,14 2,16 1,92 

19 3,60 2,22 1,62 

21 4,61 1,80 2,56* 

22 4,74 1,83 2,59** 

24 4,33 1,97 2,20* 

25 4,14 2,02 2,05* 

28 6,07 1,33 4,56** 

Fonte: Escala E – verão final. 
Nota: * Índice maior que 1,96, média estatisticamente significativa ao nível de confiança de 5%. 
Nota: ** Índice maior que 2,58, média estatisticamente significativa ao nível de confiança de 1%. 

Na subescala de preconceito, composta por 14 itens, apenas 2 (15 – “Os homens 

podem ser divididos em duas classes definidas: os fracos e os fortes” e 19 – “Como 

castigo para os homens, por sua natureza violenta e agressiva, é possível que o mundo 

inteiro seja destruído por uma catástrofe”) obtiveram média inferior à 4,00. A média do 

item 19 está próxima ao ponto médio, já a do item 15 indicou que os sujeitos tendem a 

discordar do item. É possível inferir que, por conta da ênfase do curso de Psicologia no 
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indivíduo, os sujeitos compreendam que o ser humano é mais complexo que a mera 

divisão entre fortes e fracos.  

Os itens 3, 4 e 28 obtiveram as médias mais elevadas (acima de 5,00) e bons 

níveis de significância. São eles: 3 – “Tal como é a natureza humana, sempre haverá 

guerras e conflitos”, 4 – “Ao invés de se lamentar por situações problemáticas é melhor 

se ocupar das questões práticas da vida” e 28 – “Basta acreditar em si mesmo e ter força 

de vontade para alcançar sucesso na vida”. A amostra demonstra tendência a concordar 

com a naturalização da violência e da agressividade, com o desprezo das condições 

objetivas (políticas, sociais e econômicas) e das questões subjetivas. É muito curioso 

que graduandos em Psicologia concordem com o item 4, isto é, com a ênfase nos 

aspectos práticos da vida em detrimento dos aspectos subjetivos. 

Tabela 27 

Média, Desvio Padrão e Significância dos itens da subescala de Racionalidade tecnológica 

Item Média Desvio Padrão Significância 

1 3,69 1,62 2,28* 

2 3,56 1,93 1,84 

7 3,25 2,07 1,57 

9 3,32 2,01 1,65 

11 3,56 1,88 1,89 

17 4,56 1,87 2,44* 

20 5,63 1,76 3,20** 

22 4,74 1,83 2,59** 

23 5,24 1,70 3,08** 

24 4,33 1,97 2,20* 

28 6,07 1,33 4,56** 

Fonte: Escala E – verão final. 
Nota: * Índice maior que 1,96, média estatisticamente significativa ao nível de confiança de 5%. 
Nota: ** Índice maior que 2,58, média estatisticamente significativa ao nível de confiança de 1%. 

Na subescala de Racionalidade tecnológica, composta por 11 itens, a média de 8 

itens ficou entre 3,00 e 5,00, isto é, próximas ao ponto médio; e 3 itens obtiveram média 

superior a 5,00. Tais itens também obtiveram bom nível de significância. São eles: 20 – 

“O lazer deve ser uma recomposição de forças para se voltar ao trabalho ou ao estudo”, 

23 – “O lazer vem depois do dever cumprido” e 28 – “Basta acreditar em si mesmo e ter 

força de vontade para alcançar sucesso na vida” (analisado acima). A amostra parece 

concordar com a cisão entre trabalho e lazer, própria da racionalidade tecnológica. 
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A tendência da amostra a concordar com o item 28, que faz parte das subescalas 

de preconceito e de racionalidade tecnológica, permite pensar na subjetivação da 

impotência pela atribuição da responsabilidade pelas condições objetivas ao indivíduo, 

o que contribui para que estas mesmas condições permaneçam inalteradas (Adorno, 

2011). É interessante retomar que, quando da validação da escala E, os itens que 

envolviam política não obtiveram bom índice de discriminação e foram excluídos. Vale 

insistir na verificação destes aspectos em pesquisas futuras que utilizem este 

instrumento ou outro similar. 

Tabela 28 

Média, Desvio Padrão e Significância dos itens da subescala de Narcisismo 

Item Média Desvio Padrão Significância 

6 4,97 1,68 2,96** 

10 2,21 1,41 1,57 

13 4,78 1,69 2,83** 

14 4,25 1,98 2,15* 

18 1,81 1,40 1,29 

27 5,43 1,43 3,80** 

Fonte: Escala E – verão final. 
Nota: * Índice maior que 1,96, média estatisticamente significativa ao nível de confiança de 5%. 
Nota: ** Índice maior que 2,58, média estatisticamente significativa ao nível de confiança de 1%. 

 

Na subescala de narcisismo, composta por 6 itens, as médias entre os itens  

variaram mais, a distinção entre os indivíduos que tendem a concordar ou discordar dos 

itens ficou mais evidente. Os itens 10 – “Acho perda de tempo refletir sobre os 

acontecimentos passados” e 18 – “Prefiro ter muitos amigos, mesmo que não sejamos 

íntimos, a ter poucos amigos íntimos” obtiveram as menores médias. A tendência a 

discordar do item 18 pode ter relação com a ênfase do curso nas relações afetivas. 

Entretanto, é importante destacar que não é possível verificar, a partir dos resultados 

obtidos, se esta tendência se deve à ênfase do curso ou às características pessoais de 

quem escolhe cursar Psicologia. Os objetivos desta pesquisa não contemplavam essa 

verificação, mas seria interessante que outras pesquisas o fizessem. 

Considerando a tendência expressa pela amostra de atribuição de 

responsabilidade ao indivíduo e de desprezo das condições objetivas, pode-se questionar 

se a ênfase do curso na história de vida pessoal e individual faz com que a amostra 
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discorde do item 10 ao mesmo tempo em que tende a concordar com os itens 3 e 28. 

Isso seria consistente com o curso, que estuda o desenvolvimento humano, geralmente 

com ênfase na infância; com as teorias psicológicas, especialmente a Psicanálise (cujo 

ensino costuma ter destaque nos cursos) e com a característica dos cursos de enfatizar 

tanto a compreensão quanto a prática clínica. Esses elementos enfatizam a reflexão 

sobre a história de vida individual. É possível que isso reforce a atribuição de 

responsabilidade pelo sucesso ou fracasso na vida ao indivíduo e o desprezo das 

condições objetivas.  

Esta é uma das críticas que Adorno (1991) tece à Psicanálise ao compreender 

que a teoria transforma pulsões de natureza social em natureza do indivíduo, 

harmonizando tendências psicológicas individuais e sociais, o que acaba por confirmar a 

sociedade existente, perpetuando a estrutura social e adaptando os indivíduos sem que 

critiquem as condições objetivas. 

Embora a hipótese 2 não tenha sido comprovada, já que a subescala de 

preconceito obteve a maior pontuação média, os resultados são interessantes.  

A tabela a seguir apresenta a correlação entre as subescalas. A correlação indica 

o comportamento conjunto de duas ou mais variáveis distintas. A correlação pode ser 

positiva quando as variáveis analisadas seguem uma mesma direção; ou negativa, 

quando seguem direções opostas (Baquero, 1973; Vieira, 1981). Calcula-se a correlação 

em pares.  

Tabela 29 

Correlação entre subescalas 

Subescalas Racionalidade tecnológica Narcisismo Preconceito 

Racionalidade tecnológica - 0,48 0,68 

Narcisismo 0,48 - 0,40 

Preconceito 0,68 0,40 - 

Fonte: Escala E – verão final. 

Vê-se que há correlações positivas entre todas as subescalas, ou seja, todas 

variam na mesma direção. A hipótese 3 propunha existir correlação forte entre a 

racionalidade tecnológica e o narcisismo e correlação fraca entre essas duas categorias e 
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o preconceito. Com os mesmos critérios empregados nos demais testes estatísticos 

(Garret, 1937; Baquero, 1973), verificou-se que: 

a) Há correlação moderada entre as subescalas de racionalidade tecnológica e 

narcisismo; 

b) Correlação moderada, quase alta entre as subescalas de preconceito e 

racionalidade tecnológica; 

c) Correlação no limite entre moderada e baixa entre as subescalas de 

preconceito e narcisismo. 

A correlação mais forte é entre preconceito e racionalidade tecnológica e não 

entre racionalidade tecnológica e narcisismo, conforme previa a hipótese. As 

correlações mais baixas envolvem a subescala de narcisismo. Esse resultado é coerente 

com os resultados anteriores, isto é, as manifestações de narcisismo são menores e as de 

preconceito são maiores2. 

A Hipótese 4 estabelecia que o uso da Internet para atividades relacionadas à 

informação implicaria menor adesão às três categorias de análise (racionalidade 

tecnológica, preconceito e narcisismo), ou seja, menor pontuação na escala E. Conforme 

o exposto anteriormente, o instrumento possibilitou verificar três tipos de preferências 

de uso de Internet, sendo que Comunicação ficou em primeiro lugar na ordem de 

preferência; Informação, em segundo e Cotidiano em terceiro. Foi possível verificar, 

então, se os sujeitos que utilizam a Internet preferencialmente com finalidade de 

Informação foram os sujeitos que obtiveram menor pontuação geral na escala E, 

conforme a Hipótese 4 propunha. Essa informação é facilmente visualizada em uma 

representação gráfica, por meio de um histograma (Vieira, 1981), conforme a Figura 2, 

a seguir. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Outro procedimento empregado para testar as hipóteses 2 e 3 foi o cálculo da covariância. No entanto, 
os valores obtidos reproduziram os resultados encontrados com a média de cada subescala e a correlação 
entre elas. 
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Figura 2 

Sujeitos de alto e baixo escore e as atividades de preferência 

 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet. 

Os sujeitos de alto escore obtiveram pontuação total superior a 108, os de baixo 

escore, inferior a 108. Um sujeito obteve pontuação igual a 108 e não foi incluído neste 

cálculo. Sendo assim, 71 sujeitos foram considerados. As categorias possuíam 

diferentes quantidades de itens: Comunicação, com 3 itens, sendo eles trocar emails, 

acessar redes sociais, conversar com pessoas; Informação, 6, sendo navegar pelos sites 

de interesse, pesquisas em sites de busca, leitura de notícias, pesquisas acadêmicas, 

consulta a mapas, participação em fóruns de discussão; e Cotidiano, 6, sendo assistir a 

vídeos ou ouvir músicas, pesquisas produtos e preços, fazer downloads, fazer compras, 

utilizar serviços bancários, participar de jogos on line. A fim de equiparar os dados, o 

seguinte cálculo foi utilizado: atribuiu-se 1 ponto para cada item selecionado na questão 

12; Comunicação, que possui metade dos itens das outras categorias, teve seu resultado 

multiplicado por 2. Esse ajuste foi necessário para viabilizar a comparação das 

preferências. A categoria que obteve maior pontuação foi identificada como a atividade 

de preferência do sujeito. O ideal é que, nas próximas pesquisas que utilizarem este 

instrumento, ou algum similar, as categorias tenham o mesmo número de itens ou outra 

forma de verificar as preferências seja empregada. Ocorreram situações de empate entre 

as categorias e, como o interesse era destacar as preferências, estes casos ficaram na 

Comunicação    Informação      Cotidiano    Sem preferência 
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coluna “Sem preferência”. Os números apresentados no gráfico foram convertidos em 

proporção. 

Tanto os sujeitos de alto escore quanto os de baixo escore concentram sua 

preferência na comunicação, porém, a preferência dos sujeitos de alto escore por essa 

atividade é mais acentuada. Nenhum dos sujeitos de baixo escore declarou preferir 

atividades relacionadas ao cotidiano e apenas um sujeito de alto escore o fez. A 

diferença entre os sujeitos de alto e baixo escore está na categoria Informação, que ficou 

em segundo lugar na ordem de preferência. Mais sujeitos de baixo escore declararam 

preferir atividades de Informação, o que é relevante, já que estes sujeitos constituem a 

menor parte da amostra (0,35). 

A hipótese 4 foi validada: os sujeitos que declararam utilizar a Internet 

preferencialmente para atividades de Informação foram os sujeitos que obtiveram menor 

pontuação na escala E. Os que a utilizam preferencialmente como atividade mediadora 

da comunicação foram os sujeitos com maior pontuação. Embora a hipótese tenha sido 

validada, ela expressa o comportamento da menor parte da amostra (0,10); a maior parte 

dos sujeitos (0,45 da amostra) teve pontuação alta e prefere o uso da Internet para 

atividades de Comunicação. 

Esse resultado é complementado pela Figura 3, histograma que apresenta a 

distribuição dos sujeitos entre aqueles que utilizam dispositivos móveis e o tempo de 

conexão em horas.  
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Figura 3 

Uso de dispositivos móveis e horas diárias de conexão 

 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet – verão final. 

 

Os sujeitos que usam os dispositivos móveis são os que passam mais horas 

conectados à Internet por dia. Não há diferença significativa entre os que acessam até 1 

hora por dia ou entre 1 e 3 horas. Já em relação aos que passam mais de 3 horas diárias 

conectados, essa diferença é acentuada: os sujeitos que utilizam dispositivos móveis 

passam mais horas conectados. Então parece haver relação entre esse uso e o tempo de 

acesso. Pode-se pensar que a mobilidade e a consequente facilidade de acesso fazem 

com que se use cada vez mais a Internet.  

A Figura 4 e a Tabela 30 detalham os dados da Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Até 1h              De 1h a 3h         De 3h a 5h         Mais de 5h 
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Figura 4 

Uso de dispositivos móveis e horas diárias de conexão distribuídos entre sujeitos de alto 
e baixo escore 

 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet e Escala E – verãos finais. 
 
 

Tabela 30 

Uso de dispositivos móveis e horas diárias de conexão distribuídos entre sujeitos de alto 
e baixo escores 

Tempo de conexão 
Alto escore Baixo escore 

Soma 
Usa Não usa Usa Não 

Até 1 hora 3 3 1 0 7 

De 1 a 3 horas 8 4 5 4 21 

De 3 a 5 horas 11 2 3 1 17 

Mais de 5 horas 12 3 9 2 26 

Soma 34 12 18 7 71 

Fonte: Questionário de hábitos de uso de Internet e Escala E – verãos finais. 

A Figura 4 e a Tabela 30 apresentam a distribuição do uso de dispositivos 

móveis e o tempo de conexão entre os sujeitos de baixo e alto escores. A tabela 

apresenta números inteiros e o gráfico apresenta, para melhor visualização, as 

proporções. Mais uma vez, são considerados 71 sujeitos, pois um sujeito obteve 

pontuação igual ao ponto médio da escala (108). Observa-se que aqueles sujeitos que 

           Até 1h    De 1h a 3h     De 3h a 5h     Mais de 5h 



83 

	  

usam dispositivos móveis passam mais horas conectados, tanto entre os sujeitos de 

baixo escore quanto entre os de alto escore. Os sujeitos de alto escore utilizam mais a 

Internet para comunicação e passam mais tempo por dia conectados.  

Esses dados indicam que o uso de dispositivos móveis pode expressar a adesão à 

racionalidade tecnológica, pois mostra que são os sujeitos que fazem uso de tais 

dispositivos que mais tempo ficam conectados à Internet. Os sujeitos que mais tempo 

utilizam Internet e mais fazem uso de dispositivos móveis também são os que obtiveram 

maior pontuação na escala e os que a utilizam, preferencialmente, para Comunicação; o 

que parece indicar que há uma relação entre o uso da Internet e as atitudes relacionadas 

às categorias de análise – preconceito, racionalidade tecnológica e narcisismo. Pode-se 

pensar que a relação identificada se manifesta na dificuldade de experiência com o outro 

no que diz respeito à falta de espontaneidade; à falta de percepção e tolerância frente às 

diferenças individuais, culturais e sociais; à rigidez do pensamento; ao apego à técnica e 

à ideia de eficiência; e à impessoalidade. 

 

 

5. Considerações finais 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar, em alunos de graduação em 

Psicologia, a relação existente entre os hábitos de uso da Internet e as atitudes expressas 

na relação com o outro, tendo em vista três categorias de análise: preconceito, 

racionalidade tecnológica e narcisismo. O objetivo foi alcançado. 

Mesmo que apenas uma das quatro hipóteses tenha sido validada, os resultados 

são muito interessantes. O resultado que mais chama atenção é o nível de preconceito 

manifestado pelos sujeitos, contrariando a hipótese de que a discussão de temas 

relacionados à diversidade, tanto ao longo da formação, quanto na mídia e no CRP, faria 

com que os sujeitos não o manifestassem. Estes resultados vão ao encontro do que 

Galeão (2007) verifica em sua tese em relação à manifestação do preconceito sutil.  O 

autor conclui que este tipo de preconceito pode ter sido manifestado em maior nível por 

ser um tipo de preconceito mais adaptado à sociedade administrada, pois oculta o 

conflito e revela apatia em relação às injustiças. Galeão (2007) entende que a ideologia 
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racista é expressa pela adaptação às regras do capitalismo administrado e propõe que a 

consciência crítica revele a irracionalidade da identificação das pessoas com o 

autoritarismo, a razão instrumental e a tolerância sem aceitação. 

A aparente adesão à ideologia da racionalidade tecnológica também é um dado 

interessante. Verificou-se que a técnica é utilizada preferencialmente para fins de 

comunicação. Seria interessante verificar se os sujeitos preferem comunicar-se por essa 

via, pois, assim, ficaria mais evidente o quanto a comunicação está sendo mediada pela 

tecnologia e, possivelmente, substituindo outras formas de contato.  

Por outro lado, o narcisismo, manifestado em menor nível em relação às demais 

categorias, não é um resultado surpreendente, pois, lidar com afetos e com o olhar para 

o outro são exercícios constantes na formação do psicólogo e, mesmo que haja 

dificuldade pessoal, o aluno é incentivado a fazer tais exercícios. É muito curioso que a 

amostra tenda a concordar com a ênfase nos aspectos práticos da vida em detrimento 

dos aspectos subjetivos, o que é característica das três categorias analisadas.  

Com isso, pode-se compreender porque a amostra manifestou uma tendência a 

responsabilizar o indivíduo pelas condições objetivas. Os resultados parecem indicar 

que, por conta de características pessoais ou influência do curso (estabelecer tal 

diferenciação não era objetivo desta pesquisa), o olhar dos alunos tende a voltar-se para 

o indivíduo e sua história pessoal, fazendo com que ele seja visto como responsável pela 

manutenção ou transformação social, de modo que aspectos sociais, políticos, 

econômicos e históricos não parecem ser considerados pelos sujeitos. Tal resultado é 

corroborado pela concordância com a naturalização da violência e da agressividade.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram semelhantes aos obtidos por Crochík 

(1999). Em sua análise as correlações entre racionalidade tecnológica e narcisismo 

foram moderadas e entre tais escalas e a escala F foram superiores. Para ele, a visão 

tecnológica da realidade tem como função evitar o sofrimento causado pela cultura, o 

que ocasiona a ausência de afetos. A sociedade, por sua vez, valoriza esse tipo de 

indivíduo por sua característica de imediatismo e de enfatizar a competência, o que 

reforça o uso de categorias de classificação e os relacionamentos que prescindem da 

experiência, pois são mediados por tais categorias.  
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Os níveis das categorias de análise obtidos nesta pesquisa mostram que os 

alunos parecem conseguir se relacionar com o outro, mas a experiência é permeada pelo 

preconceito e pela técnica. Esse resultado remete à pesquisa de Deziderio (2007), que 

investiga os relacionamentos em chats e a solidão. A autora observa que o uso da 

Internet para a comunicação, repleto de funções e vantagens, faz com o que sujeito 

esqueça a mediação da máquina e suas conseqüências e que, ao mesmo tempo em que 

oferece conforto e praticidade, tal uso isola os sujeitos. A autora sugere que o fascínio 

despertado pela tecnologia embota qualquer manifestação crítica sobre ela. Com os 

resultados obtidos nas pesquisas cabe perguntar o quanto a experiência com o outro, 

quando tal experiência é possível, guarda de espontaneidade e de seu caráter genuíno. 

De acordo com Adorno (2011), a Psicologia pode contribuir para a mudança do 

clima social, já que contribui para o desenvolvimento da autoconsciência crítica e da 

emancipação. Os resultados aqui obtidos conduzem à seguinte questão: como os 

psicólogos podem contribuir para o esclarecimento, especialmente para a 

conscientização de mecanismos que levam ao preconceito, quando eles próprios 

manifestam preconceito e parecem ter pouca consciência crítica em relação a temas 

importantes, como a política e o uso da tecnologia?  

A característica principal indicada por um escore alto na escala E é a ausência da 

consciência crítica. A consciência crítica é o que permite que a atuação profissional do 

psicólogo contribua para o esclarecimento. Acredita-se que uma formação que fortaleça 

a capacidade de reflexão crítica dos sujeitos, tanto no sentido de autoconsciência quanto 

de crítica das condições objetivas da sociedade, é de extrema importância.  

Questões aqui suscitadas podem ser aprofundadas em futuras pesquisas, como a 

qualidade da relação do graduando em Psicologia com o outro e seu nível de 

espontaneidade. São sugestões para as próximas pesquisas que utilizem este 

instrumento, ou outro similar: incluir itens que façam referência à atuação do psicólogo, 

investigando, por exemplo, a opinião dos sujeitos em relação ao uso de testes 

psicológicos e a questões éticas; e incluir itens que tratem de posicionamento político. 
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada “O uso da 
Internet e tendências de atitude de alunos de graduação em Psicologia”, desenvolvida 
por Maria Amélia Güllnitz Zampronha, sob orientação do Prof. Dr. Carlos Antônio 
Giovanazzo Jr., do Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: História, 
Política, Sociedade, da PUC/SP. 

A sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de 
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não lhe trará nenhum prejuízo. 

O objetivo deste estudo é analisar a relação existente entre o uso da Internet e 
tendências de atitudes de alunos de graduação do curso de Psicologia. Sua participação 
consistirá em responder a um questionário e a uma escala de opinião e atitudes. 

Durante toda a pesquisa, bem como na publicação e divulgação dos resultados, 
serão garantidos o sigilo e o anonimato dos participantes, não sendo divulgados dados 
que possam levar à sua efetiva identificação pelos que vierem a ter conhecimento deste 
estudo. 

Você receberá uma cópia deste termo, em que consta o telefone e o endereço do 
pesquisador principal, e poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 
agora ou a qualquer momento. 

 
Pesquisadora (orientanda):  Maria Amélia Güllnitz Zampronha 
Endereço completo:  Rua Bertioga, 46 CEP 04141-100 – Saúde – S. Paulo - SP 
Telefone:   11 5589-3358 
E-mail:   amelia_zampronha@yahoo.com.br 
 

 
 
 

______________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 

Declaro que entendi os objetivos de minha participação na pesquisa e concordo em 
participar. 

 
 
 

__________________, _____ de __________________ de 20___ 
 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Sujeito da pesquisa 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO DE HÁBITOS DE USO DE INTERNET – 
VERSÃO DO ESTUDO PILOTO 

Caro colaborador,  
Esta pesquisa está dividida em três partes. A primeira parte solicita dados pessoais; 

a segunda parte é um questionário a respeito de seus hábitos de uso da Internet e a terceira é 
uma escala de opinião a respeito de diversos temas.  

Você não será identificado em nenhum momento, de modo que a confidencialidade 
de suas respostas está assegurada. 

Peço que, por gentileza, não rasure e não converse nem comente as questões ou suas 
respostas com outras pessoas enquanto preenche a pesquisa. 

Agradeço sua colaboração e atenção. 
 

Identificação 
1. Idade: __________ anos 
2. Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 
3. Semestre que está cursando:  _____________________ 
4. Instituição:  _________________________________ 

Questionário de hábitos de uso da Internet  

5. Você costuma acessar a Internet? 

(   ) Sim (   ) Não 

6. Em qual(is) local(is) você costuma acessar a Internet (marque uma ou mais opções, 
conforme seja o caso)? 

(   ) Em casa (   ) No trabalho (   ) Na universidade (   ) Em redes wi-fi  

(   ) Em lan house (   ) Na casa de um amigo ou parente   

(   ) Outro(s): ________________________________________________________ 

7. Você acessa a Internet em dispositivos móveis (marque uma ou mais opções, 
conforme seja o caso)? 

(   ) Celular (   ) Tablet (   ) Internet móvel banda larga (   ) Não uso. 

8. Qual é a frequência com que você utiliza a Internet? 

(   ) Sempre (todos os dias) 

(   ) Com bastante frequência (em média, 5 vezes por semana) 

(   ) Com frequencia razoável (em média, 3 vezes por semana) 

(   ) Com pouca frequência (em média, 1 vez por semana) 

(   ) Raramente (em média, 1 vez por mês) 

9. Em geral, em média por sessão, quanto tempo você permanece conectado à 
Internet? 

(   ) Até 1 hora (   ) De 1 a 3 horas (   ) De 3 a 5 horas (   ) Mais de 5 horas 
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10. O que você costuma fazer na Internet (marque uma ou mais opções, conforme seja o 
caso)? 

(   ) Acessar redes sociais 

(   ) Trocar emails 

(   ) Participar de fóruns de discussão 

(   ) Navegar pelos sites de seu interesse 

(   ) Ler notícias 

(   ) Pesquisas em sites de busca 

(   ) Conversar com pessoas (troca de mensagens instantâneas) 

(   ) Pesquisas acadêmicas 

(   ) Assistir a vídeos ou ouvir músicas 

(   ) Fazer downloads (séries, filmes, músicas, etc.) 

(   ) Utilizar serviços bancários 

(   ) Pesquisar produtos e preços 

(   ) Fazer compras 

(   ) consultar mapas 

(   ) Participar de jogos on line. 

(   ) Outro(s): ________________________________________________________ 

11. Quais tipos de sites te interessam mais, considerando o conteúdo (indique a ordem 
de sua preferência – 1°, 2°, 3°, etc.). 

(   ) redes sociais 

(   ) notícias sobre política, atualidades 

(   ) notícias sobre entretenimento (cinema, música, moda, esportes, etc.) 

(   ) sites sobre Psicologia 

(   ) jogos 

(   ) sites de compras – que tipo de compras? _______________________________ 

(   ) blogs – algum tema específico? ______________________________________ 

(   ) fóruns – algum tema específico? ______________________________________ 
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ANEXO III – ESCALA E – VERSÃO DO ESTUDO PILOTO 

Escala de opinião 

Abaixo você encontrará afirmações sobre diversos temas. Gostaria de saber sua 
opinião a respeito delas. 

• Leia atentamente cada afirmação abaixo e indique seu grau de concordância 
ou discordância em relação ao que está sendo afirmado.  

• Responda conforme sua primeira impressão. Não há respostas certas ou 
erradas.  

• Marque com um “X” a opção que melhor represente sua opinião. 

• Atente para os diferentes graus de concordância ou discordância. 

• Opine em relação a todas as afirmações.  

 

1. A escola deveria se voltar mais para ensinamentos úteis para o trabalho do que para 
a formação geral.  

 

2. Algum dia se provará que a astrologia pode explicar muitas coisas.  

 

3. Com os recursos científicos e tecnológicos de hoje somos mais felizes que 
antigamente. 

 

4. O que o país necessita, primordialmente, são alguns líderes valentes, incansáveis e 
devotos em quem o povo possa depositar a sua fé. Isso é mais importante que leis ou 
planos políticos adequados. 

 
5. Pensar que um dia envelhecerei me causa pavor.  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  
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6. Quando alguém tem problemas ou preocupações, é melhor não pensar neles e 
ocupar-se de coisas mais agradáveis.  

 

7. Os crimes sexuais tais como o estupro ou ataques a crianças merecem mais que a 
prisão; quem comete estes crimes deveria ser castigado publicamente ou receber 
uma punição pior.  

 

8. Hoje em dia, as pessoas se intrometem cada vez mais em assuntos que deveriam ser 
estritamente pessoais e privados.  

 

9. O Socialismo é um sistema que contém belos ideais teóricos, porém não aplicáveis 
na prática.  

 

10. A homossexualidade é uma má escolha e deveria ser repensada.  

 

11. Devemos aceitar a realidade tal como ela é.  

 

12. A obediência e o respeito pela autoridade são as principais virtudes que devemos 
ensinar a nossas crianças. 

 

 

 

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  
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13. A escolha profissional deveria ser feita levando-se em consideração, principalmente, 
os fatores objetivos (remuneração, reconhecimento social etc.). 

  

14. Acho perda de tempo refletir sobre os acontecimentos passados.  

 

15. Prefiro ter um computador com acesso à Internet a ter uma estante cheia de livros. 

  

16. O que mais os jovens necessitam é de uma disciplina estrita, firme determinação e 
vontade de trabalhar e lutar pela família e pela pátria. 

  

17. Não adio as possibilidades de prazer.  

 

18. Uma boa aparência é fundamental para o sucesso em todas as áreas da vida.  

 

19. Os homens podem ser divididos em duas classes definidas: os fracos e os fortes. 

  

20. Se falássemos menos e trabalhássemos mais, todos estaríamos melhor. 

 

 

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  
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21. No capitalismo, o sucesso na vida depende, principalmente, do indivíduo.  

 

22. Prefiro ter muitos amigos, mesmo que não sejamos íntimos, a ter poucos amigos 
íntimos.  

 

23. As guerras e os conflitos sociais podem acabar algum dia por obra de um terremoto 
ou de uma inundação que destrua o mundo inteiro.  

 

24. O lazer deve ser uma recomposição de forças para se voltar ao trabalho ou ao 
estudo. 

 

25. Um filho de pais separados terá mais problemas emocionais que um filho que tem 
pais que vivem juntos.  

 

26. Não me cabe interferir nas questões públicas. Prefiro me preocupar com meus 
problemas privados.  

 

27. A promiscuidade, além de indecente, traz riscos à saúde.  

 

28. O lazer vem depois do dever cumprido.  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  
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29. A maioria das pessoas não imagina até que ponto a nossa vida está dirigida por 
complôs forjados em lugares secretos.  

 

30. Um indivíduo de más maneiras, maus costumes e má educação dificilmente pode 
fazer amizades com pessoas decentes.  

 

31. Tal como é a natureza humana, sempre haverá guerras e conflitos.  

 

32. Quando desejo alguma coisa, nada me impede de consegui-la.  

 

33. Nenhuma fragilidade ou dificuldade pode nos deter quando temos suficiente força 
de vontade. 

 

34. Os pais devem mostrar carinho pelos filhos, mesmo que não seja espontâneo. 

  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  
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ANEXO IV – QUESTIONÁRIO DE HÁBITOS DE USO DE INTERNET –
VERSÃO FINAL 

Caro colaborador,  
Esta pesquisa está dividida em três partes. A primeira parte solicita dados pessoais; 

a segunda parte é um questionário a respeito de seus hábitos de uso da Internet e a terceira é 
uma escala de opinião a respeito de diversos temas.  

Você não será identificado em nenhum momento, de modo que a confidencialidade 
de suas respostas está assegurada. 

Peço que, por gentileza, não rasure e não converse nem comente as questões ou suas 
respostas com outras pessoas enquanto preenche a pesquisa. 

Agradeço sua colaboração e atenção. 
 
Identificação 
1. Idade: __________ anos 
2. Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 
3. Semestre que está cursando:  _____________________  
4. Período: (   ) manhã (   ) noite 
5. Você trabalha? (   ) sim (   ) não 

Questionário de hábitos de uso da Internet  

6. Você costuma acessar a Internet? 

(   ) Sim (   ) Não 

7. Em qual(is) local(is) você costuma acessar a Internet (marque uma ou mais opções, 
conforme seja o caso)? 

(   ) Em casa (   ) No trabalho (   ) Na universidade (   ) Em redes wi-fi  

(   ) Em lan house (   ) Na casa de um amigo ou parente   

(   ) Outro(s): _____________________________________________________ 

8. Você acessa a Internet em dispositivos móveis (marque uma ou mais opções, 
conforme seja o caso)? 

(   ) Celular (   ) Tablet (   ) Internet móvel banda larga (   ) Não uso. 

9. Qual é a frequência com que você utiliza a Internet? 

(   ) Sempre (todos os dias) 

(   ) Com bastante frequência (em média, 5 vezes por semana) 

(   ) Com frequencia razoável (em média, 3 vezes por semana) 

(   ) Com pouca frequência (em média, 1 vez por semana) 

(   ) Raramente (em média, 1 vez por mês) 

10. Em geral, quantas vezes por dia você a acessa a Internet? 

(   ) 1        (   ) 2        (   ) 3        (   ) 4        (   ) 5        (   ) mais de 5 vezes 
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11. Em geral, quanto tempo por dia você permanece conectado à Internet? 

(   ) Até 1 hora (   ) De 1 a 3 horas (   ) De 3 a 5 horas (   ) Mais de 5 horas 

12. O que você costuma fazer na Internet (marque uma ou mais opções, conforme seja o 
caso)? 

(   ) Acessar redes sociais 

(   ) Trocar emails 

(   ) Participar de fóruns de discussão 

(   ) Navegar pelos sites de seu interesse 

(   ) Ler notícias 

(   ) Pesquisas em sites de busca 

(   ) Conversar com pessoas (troca de mensagens instantâneas) 

(   ) Pesquisas acadêmicas 

(   ) Assistir a vídeos ou ouvir músicas 

(   ) Fazer downloads (séries, filmes, músicas, etc.) 

(   ) Utilizar serviços bancários 

(   ) Pesquisar produtos e preços 

(   ) Fazer compras 

(   ) consultar mapas 

(   ) Participar de jogos on line. 

(   ) Outro(s): _____________________________________________________ 

13. Quais tipos de sites te interessam mais, considerando o conteúdo (ao assinalar suas 
opções, indique a ordem de sua preferência – 1°, 2°, 3°, etc.). 

(   ) redes sociais 

(   ) notícias sobre política, atualidades 

(   ) notícias sobre entretenimento (cinema, música, moda, esportes, etc.) 

(   ) sites sobre Psicologia 

(   ) jogos 

(   ) sites de compras – que tipo de compras? ____________________________ 

(   ) blogs – algum tema específico? ___________________________________ 

(   ) fóruns – algum tema específico? ___________________________________ 
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ANEXO V – ESCALA E – VERSÃO FINAL 

Escala de opinião 

Abaixo você encontrará afirmações sobre diversos temas. Gostaria de saber sua 
opinião a respeito delas. 

• Leia atentamente cada afirmação abaixo e indique seu grau de 
concordância ou discordância em relação ao que está sendo afirmado.  

• Responda conforme sua primeira impressão. Não há respostas certas ou 
erradas.  

• Marque com um “X” a opção que melhor represente sua opinião. 
• Atente para os diferentes graus de concordância ou discordância. 
• Opine em relação a todas as afirmações e selecione apenas uma resposta. 
• Não rasure. 

 

1. A escola deveria se voltar mais para ensinamentos úteis para o trabalho do que para 
a formação geral.  

 

2. Os avanços científicos e tecnológicos proporcionam somente benefícios.  

 

3. Tal como é a natureza humana, sempre haverá guerras e conflitos. 

 
4. Ao invés de se lamentar por situações problemáticas é melhor se ocupar das 

questões práticas da vida. 

 

5. Os crimes sexuais tais como o estupro ou ataques a crianças merecem mais que a 
prisão; quem comete estes crimes deveria ser castigado publicamente ou receber 
uma punição pior. 

 
 

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  
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6. Não me sinto confortável quando as pessoas se interessam ou se intrometem em 
meus assuntos pessoais.  

 

7. Devemos aceitar a realidade tal como ela é.  

 

8. A obediência e o respeito pela autoridade são as principais virtudes que devemos 
ensinar a nossas crianças.  

 

9. A escolha profissional deveria ser feita levando-se em consideração, principalmente, 
os fatores objetivos (remuneração, reconhecimento social etc.).  

 

10. Acho perda de tempo refletir sobre os acontecimentos passados.  

 

11. Prefiro ter um computador com acesso à Internet a ter uma estante cheia de livros.  

 

12. O que mais os jovens necessitam é de uma disciplina estrita, firme determinação e 
vontade de trabalhar e lutar pela família e pela pátria.  

 

13. Não adio as possibilidades de prazer. 

 

 

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  
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14. Uma boa aparência é fundamental para o sucesso em todas as áreas da vida. 

  

15. Os homens podem ser divididos em duas classes definidas: os fracos e os fortes.  

16. Se falássemos menos e trabalhássemos mais, todos estaríamos melhor. 

  

17. No capitalismo, o sucesso na vida depende, principalmente, do indivíduo. 

  

18. Prefiro ter muitos amigos, mesmo que não sejamos íntimos, a ter poucos amigos 
íntimos.  

 

19. Como castigo para os homens, por sua natureza violenta e agressiva, é possível que 
o mundo inteiro seja destruído por uma catástrofe.  

 

20. O lazer deve ser uma recomposição de forças para se voltar ao trabalho ou ao 
estudo. 

  

21. As famílias de hoje são menos estruturadas que as de antigamente e por isso os 
filhos têm mais problemas emocionais. 

 

 

 

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  
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22. A promiscuidade, além de indecente, traz riscos à saúde.  

 

23. O lazer vem depois do dever cumprido.  

 

24. A maioria das pessoas não imagina até que ponto a nossa vida está dirigida por 
complôs forjados em lugares secretos.  

25. Um indivíduo de más maneiras, maus costumes e má educação dificilmente pode 
fazer amizades com pessoas decentes. 

 

26. Tal como é a natureza humana, sempre haverá guerras e conflitos.  

 

27. Quando desejo alguma coisa, nada me impede de consegui-la.  

 

28. Basta acreditar em si mesmo e ter força de vontade para alcançar sucesso na vida.  

 

	  

 

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  

Discordo 
totalmente	  

Discordo 
acentuadamente	  

Discordo 
pouco	  

Concordo 
pouco	  

Concordo 
acentuadamente	  

Concordo 
totalmente	  


