
 

 

AUGUSTO DUTRA GALERY 

 

 

 

A ATITUDE COMO FATOR DE ADOÇÃO DE TECNOLOGIA: 
Propondo um modelo de análise de atitudes, para auxiliar em estratégias de 

Inclusão Digital, aplicado a comunidades próximas a Telecentros em São Paulo. 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Administração de Empresas de São 

Paulo, da Fundação Getulio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de Mestre 

em Administração de Empresas. 

 

Área de Concentração: 

Administração, Análise e Tecnologia da 

Informação 

 

Orientador: Prof. Dr. Alberto Luiz Albertin 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2005 



 

 

AUGUSTO DUTRA GALERY 

 

A ATITUDE COMO FATOR DE ADOÇÃO DE TECNOLOGIA: 
Propondo um modelo de análise de atitudes, para auxiliar em estratégias de 

Inclusão Digital, a partir da aplicação de teste projetivo, em comunidades próximas a 

Telecentros da Prefeitura de São Paulo. 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas, como 
requisito para obtenção do título de Mestre 
em Administração de Empresas. 
 
 
Área de Concentração: 
Administração, Análise e Tecnologia da 
Informação 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Alberto Luiz Albertin 
 
 
Data da aprovação: ___ / ___ / ___ 
 
 
Banca Examinadora: 
 
 
Prof. Dr. Alberto Luiz Albertin (orientador) 
FGV-EAESP 
 
 
Prof. Dr. Eduardo Henrique Diniz 
FGV-EAESP 
 
 
Prof. Dr. Jáder dos Reis Sampaio 
UFMG-FAFICH 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Eunice e José Marcos. 

À Ana. 

Às Ciências Humanas: possam elas prevalecer 

sobre a irracionalidade violenta do homem. 



 

 

Agradecimentos 

 

No meu caminhar, por diversas vezes encontrei pessoas que, não só me fizeram 

tomar um caminho novo e desafiador, como me acompanharam e ainda me 

acompanham nesse caminho, tornando-o excitante. A essas pessoas, agradeço, 

não só por essa dissertação, mas por tudo o mais! 

Algumas dessas pessoas, no entanto, precisam ser citadas nominalmente, como 

uma forma de explicitar o profundo respeito e gratidão que sinto: 

Eunice Galery, pelo amor materno, mas também por ser minha leitora paciente e 

revisora incansável, mesmo quando o assunto não lhe acrescentava nada. 

Natália Alves, por toda a força e companheirismo nesses 12 anos compartilhando 

sucessos, fracassos e paixão por gatos. 

Bel Bechara, Sandro Serpa, Sandra Magalhães e Vanessa Ares, por tornarem a vida 

na “cidade grande” menos isolada de afeto e mais dada a gargalhadas. 

Alberto Albertin, em conjunto com Rosa Moura e a jovem Júlia, que me deram 

oportunidade de trabalhar de acordo com meu estilo de vida e o respeitaram todo o 

tempo. Aproveito aqui para agradecer à Fundação Getulio Vargas e, com ênfase, ao 

GV-CIA, pelas oportunidades e pela estrutura, e ao GV-Pesquisa, pelo apoio nos 

três últimos anos, além do financiamento à pesquisa “O Indivíduo e a Tecnologia”, 

da qual essa dissertação é fruto. 

Ciça Azevedo e Graça Cunha, que me ajudaram a construir um caminho meu, 

mesmo quando eu não queria... 

E, em especial, Ana Grein, que fez minha vida tornar a ser poética, e por resgatar 

minha alma, antes fechada para reformas. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro do computador, passado e futuro acabaram num 

Grande Presente. O computador detém o passado 

enquanto memória. E contém o futuro enquanto 

programa. 

 

 

Paulo Leminsky (em Os Sentidos da Paixão) 

 



 

 

Resumo 

A Tecnologia tem tido, desde tempos remotos, um papel crucial para o 

desenvolvimento das Sociedades. Atualmente, tal papel cabe, em especial, à 

Economia Digital e, por esse motivo, a Inclusão Digital é alvo de atenção especial 

por parte de todos os setores da sociedade. 

Os principais fatores, abordados quando se trata deste tema, são o acesso em 

massa aos computadores e, em especial, à Internet, por um lado, e a capacitação 

para o seu uso, por outro. No entanto, para que a Inclusão Digital se concretize, é 

necessário ir até o indivíduo a ser incluído, e entender o que o leva a adotar, ou não, 

uma determinada tecnologia. 

A atitude dos indivíduos – conjunto de crenças e cognições dotadas de carga 

afetiva, que é moldado pelo entorno social e leva a um determinado comportamento 

– em relação a uma tecnologia pode ser uma boa pista do tipo de estratégia 

necessária para levá-los à adoção daquela, ajudando, assim, nos esforços de 

inclusão. Para estudar tais atitudes, na presente dissertação, propôs-se uma técnica 

projetiva pictórica. As respostas às lâminas projetivas foram analisadas quanto ao 

seu conteúdo, buscando uma categorização que permitisse a segmentação da 

amostra em grupos. Como recorte para estudo, escolhemos o micro-computador 

como objeto atitudinal e as comunidades próximas a Telecentros da Prefeitura de 

São Paulo como população. 

Pôde-se perceber, em termos de conteúdo, que há uma concentração de respostas 

relacionadas ao uso do computador, à capacitação para seu uso e, em menor grau, 

à relação entre o computador e a empregabilidade. Respostas neutras e de fuga ao 

tema também foram detectadas. Foi possível, ainda, segmentar a amostra em 

relação à forma da resposta, em grupos de respostas afirmativas, interrogativas e 

imperativas. A relação entre essas categorizações e a freqüência de uso do 

computador tornou possível a segmentação da amostra em subgrupos, o que 

permitiria a montagem de estratégias específicas para cada uma delas, delineando o 

conteúdo que essas estratégias deveriam abarcar e quais subgrupos deveriam ser 

priorizados. 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação, Adoção de Tecnologia, Atitude, 

Inclusão Digital, Técnicas Projetivas. 



 

 

Abstract 

Technology has had a crucial role in the development of Societies since the 

beginning of Mankind. Nowadays, this role is occupied by the Digital Economy and, 

for this reason, Digital Divide is the target of special attention for the whole society. 

This theme is viewed, especially, by two prisms: mass access to computers and the 

Internet, and know-how to use it. However in order for Digital Inclusion to take place 

the reasons why an individual adopt a specific technology must be studied. 

Attitude – a group of believes and cognitions with an emotional quantum, put 

together by the social context, driving to a certain behavior – in relation to technology 

it could be a good way to know which type of strategy must be taken to drive an 

individual to adopt it, which could help the efforts to decrease Digital Divide. 

To study attitudes, a projective pictorial technique is proposed and the content of the 

answers is analyzed, to categorize the sample in different groups. The Personal 

computer was chosen as an attitudinal object, and the sample was taken in 

communities near Sao Paulo City Hall´s free access computer centers 

The results of content analyses showed that there is a concentration of answers 

related to: computer usage, learning how to use it and, at a minor rate, the 

relationship between computers and jobs. Neutral and escaping answers are present, 

too. 

The sample has been segmented, in relation to the answer form, as affirmative, 

interrogative and imperative answers. 

Crossing these categories and the frequency of usage it was possible to divide the 

sample, into subgroups which would permit the design of specific strategies for each 

of them. It was also possible to delineate the content of the strategies and to 

determine which subgroups must be focused first.  

 

Keywords: Information Technology, Technology Adoption, Attitude, Digital Divide, 

Projective Techniques. 
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CAPÍTULO UM – APRESENTAÇÃO. 

Na medida em que o uso e o desenvolvimento da tecnologia transformam-se em um 

importante indicador econômico e social do desenvolvimento de um país, o problema 

da relação entre o indivíduo e a tecnologia aprofunda-se, em especial quando 

tratamos do aspecto social do uso da tecnologia. 

Autores como Silveira (2001), Takahashi (2000), no Brasil, e Warschauer (2003) e 

Norris (2001) enfatizam que o uso de tecnologia, nas sociedades, relaciona-se 

intimamente com seu desenvolvimento. Por esse motivo, pesquisas sobre a 

exclusão/inclusão digital, preocupadas, tanto do ponto de vista econômico, quanto 

do acadêmico, têm se intensificado. 

A hipótese, na presente dissertação, é que, embora fatores como o acesso e a 

capacitação sejam componentes essenciais para a inclusão digital, as atitudes – 

sistemas de crenças e cognições a respeito de dado objeto, que levam o indivíduo a 

determinados comportamentos em relação aos mesmos – têm também grande 

importância, pois podem levar ao sucesso ou ao fracasso de uma implantação de 

tecnologia, já que influencia sua adoção pelos indivíduos. 

Essa dissertação está dividida em sete partes distintas. Mais adiante, ainda no 

primeiro capítulo, a dissertação será contextualizada no que se refere à linha de 

pesquisa e à sua justificativa, tanto teórica quanto prática. Os objetivos da pesquisa 

fecham este primeiro capítulo. 

Os dois capítulos seguintes – “Tecnologia, Sociedade e Organizações” e “A Inclusão 

Digital e o Problema da Adoção pelo Indivíduo” – buscam rever a teoria já proposta a 

respeito desses assuntos. O capítulo dois tem, como objetivo, mostrar como a 

tecnologia sempre teve importância crucial para as sociedades e como esse papel 

tem-se acentuado na sociedade atual. O terceiro capítulo busca entender o que 

representa a atitude dos indivíduos para a adoção de tecnologias assim como o 

reflexo dessa atitude nos esforços de Inclusão Digital.  
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O capítulo quatro apresenta a pesquisa que originou essa dissertação e expõe a 

metodologia utilizada para se atingirem os objetivos propostos, a saber: os testes 

projetivos e a análise do conteúdo das respostas coletadas. 

Os resultados da pesquisa e sua análise são apresentados no quinto capítulo – 

Resultados – e as conclusões e considerações finais compõem o sexto capítulo. Por 

fim, a bibliografia levantada para o presente projeto é apresentada na última parte – 

Referências Bibliográficas. 

 

Linha de Pesquisa 

 

Esta dissertação não é um trabalho isolado. Ela se insere em uma linha de pesquisa 

e, dessa forma, é contextualizada dentro de um escopo de estudos. Em 2004, com 

minha entrada para o curso de mestrado da Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), inseri-me, também, no 

Centro de Informática Aplicada (CIA) – centro de estudos voltado à pesquisa e à 

capacitação na área de tecnologia – é a linha de pesquisa Administração, Análise e 

Tecnologia da Informação. 

Entre outros temas, a linha de pesquisa se caracteriza por propor modelos que 

contribuam para a compreensão e utilização das teorias informacionais na 

Administração, visando analisar, por exemplo, o comércio eletrônico e os indicadores 

de uso de Tecnologia da Informação (TI). 

Em um dos projetos do CIA, intitulado “Enfoque Gerencial dos Benefícios e Desafios 

da Tecnologia de Informação para o Desempenho Empresarial” (ALBERTIN, 2003), 

desenvolveu-se a teoria dos direcionadores do uso amplo de Tecnologia da 

Informação1, que preconiza o indivíduo como um desses direcionadores. Albertin 

afirma, ao tratar desse assunto, que “certamente é preciso considerar qual a 

proporção da população que, de fato, está inserida nesta realidade [de amplo uso da 

                                                 
1 Retomarei este tema no Capítulo Dois – Tecnologia da Informação, Sociedade e as Organizações. 
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tecnologia], o que gera a preocupação com a inclusão social e também digital dos 

indivíduos” (IDEM, p. 22). 

A inclusão digital é um tema que me chamava a atenção por seu caráter, ligado, ao 

mesmo tempo, à sociedade e ao indivíduo em si. É certo que aspectos culturais são 

extremamente importantes para a compreensão desse fenômeno, mas há algo do 

individual – no qual todas as influências culturais e grupais vão se manifestar – em 

especial para se entender por que algumas pessoas adotavam a tecnologia e outras, 

nas mesmas condições, não. Tal fato nos levava a estudar a adoção de tecnologia. 

Assim, ao estudar o fenômeno da adoção de tecnologia, no âmbito da inclusão 

digital, nos deparamos com o fato de que ainda é necessário entender o que leva 

uma pessoa a ter um comportamento de aproximação ou de fuga da tecnologia – ou 

seja, uma atitude pró ou contra o uso de tecnologia. Que tipo de idéias e influências 

são introjetadas pelo indivíduo a respeito da tecnologia e como essas idéias 

determinam ou pesam no comportamento desse indivíduo? Este foi o ponto de 

partida da presente dissertação. 

 

Problema de Pesquisa 

 

Uma das principais perguntas a ser feita aqui seria: “quais os fatores que levam um 

indivíduo a usar, ou a resistir ao uso de uma tecnologia?” – em outras palavras, é 

necessário investigar quais são os fatores que contribuem - ou restringem - a adoção 

de uma tecnologia pelo indivíduo. 

O primeiro e óbvio fator quando pensamos em indicadores de uso da tecnologia, é o 

acesso a esta. Baggio (2003) trata desse assunto, com certa profundidade, em sua 

pesquisa “O Mapa da Exclusão Digital”; nela, esse pesquisador enfoca o acesso à 

tecnologia, no âmbito do Brasil. 



13 

 

Um segundo fator, que tem sido tratado como relevante para o acesso à tecnologia, 

é a capacitação para o seu uso. Silveira (2001, p. 22) defende a tese da 

capacitação: “É necessário assegurar o acesso às camadas socialmente excluídas 

como estratégia fundamental de inclusão social. Mas, para que isso não tenha um 

resultado pífio, torna-se indispensável a formulação de políticas públicas de 

orientação, educação não-formal, proficiência tecnológica e de uso das novas 

tecnologias da informação para mudar a vida”. 

No entanto, esses dois fatores podem não esgotar o assunto. Silvino e Abrahão 

(2003, p. 14) concluem, em seu artigo “Navegabilidade e Inclusão Digital: 

Usabilidade e competência” que “a questão da inclusão digital não pode ficar restrita 

às dimensões de espaços públicos de acesso e de iniciação aos aplicativos mais 

disseminados, como usualmente vem sendo abordada”. Eles continuam: “devem-se, 

também, identificar suas [dos usuários] representações sobre os objetos em questão 

e incorporá-las ao projeto”. Ou seja, é necessário entender quais as idéias e crenças 

do usuário a respeito da tecnologia, e incorporar esse entendimento a projetos de 

disseminação de tecnologia. 

Na presente dissertação, busca-se investigar esse terceiro fator da adoção de 

tecnologia, relacionado diretamente ao indivíduo – a saber, a atitude de cada pessoa 

frente à tecnologia2. 

A atitude foi definida por Rodrigues (1979, p. 397), como “uma organização 

duradoura de crenças ou cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra 

um objeto social definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e 

afetos relativos a este objeto”. Os comportamentos, nesse sentido, são derivados 

das atitudes. Assim, a adoção e o uso de determinadas tecnologias estarão, na 

hipótese levantada neste estudo, condicionados, não só ao acesso e à capacitação 

para o uso, mas também à atitude do indivíduo frente à tecnologia. 

                                                 
2 Num plano maior, as atitudes se referem aos grupos e à sociedade nos quais um indivíduo se insere, 

posto que as atitudes são aprendidas socialmente. No entanto, na presente pesquisa, será enfocada 
apenas aquela atitude expressa pelo indivíduo e com a qual ele se identifica, sem se investigar a 
gênese social da mesma. 
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Em uma frase, poder-se-ia resumir o problema de pesquisa aqui tratado como: “de 

que forma as atitudes em relação à tecnologia afetam a sua adoção e seu uso pelo 

indivíduo no processo de inclusão digital?”. Ou seja, supondo-se que um indivíduo 

tenha garantido certo grau de acesso à tecnologia e um potencial para se capacitar, 

ou um nível já adquirido de capacitação, o que faz com que ele procure ou não 

utilizá-la? Que conjunto de crenças a respeito da tecnologia faz com que um 

indivíduo procure, por exemplo, um telecentro comunitário em busca da inserção no 

mundo tecnológico? Ou, ainda, por que, havendo a implantação de um telecentro, 

alguns indivíduos não o buscam, mesmo sabendo de sua existência? 

 

Justificativa da Pesquisa 

 

Busca-se, aqui, a justificativa do ponto de vista adotado, em três níveis distintos. Do 

ângulo teórico, a pesquisa tenta ampliar a complexa relação que se estabelece entre 

o fator humano e o tecnológico, na sociedade atual. Do ponto de vista social, 

reforça-se, através do estudo, a necessidade de se implementarem políticas bem 

direcionadas de inclusão digital, em todos os setores da sociedade. Por fim, em uma 

perspectiva prática, procura-se contribuir para a construção de estratégias de 

inclusão digital que tenham maior alcance e eficiência. 

 

a) Aspecto Teórico 

 

O presente trabalho insere-se na linha de pesquisa ‘Administração, Análise e 

Tecnologia da Informação’, dentro do programa de mestrado e doutorado da FGV-

EAESP. 

Essa linha de pesquisa “estuda as instituições da sociedade civil e empresarial que 

fazem uso amplo e intensivo de informações e suas tecnologias, com o objetivo de 

desenvolver modelos de negócio, sugerir modelos organizacionais e de integração 
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de cadeia de valor física e virtual, aperfeiçoar processos de implementação e gestão 

de tecnologia de informação, e desenvolver ferramentas e técnicas de análise 

qualitativa e quantitativa de grandes volumes de dados” (FGV-EAESP, 2004). 

A inclusão digital se insere no que citamos acima, pois estuda, exatamente, o uso e 

a adoção de tecnologia, de forma ampla e intensiva, na sociedade como um todo. 

Um estudo recentemente publicado dentro dessa linha por Albertin (2003), enfoca o 

indivíduo como um dos quatro fatores direcionadores do uso de tecnologia. Galery e 

Albertin (2004) sugerem um modelo de adoção voltado para a Inclusão Digital, 

baseado em pesquisa de Albertin, finalizada em novembro de 2004, baseado nos 

três fatores já citados – a saber: acesso, capacitação e atitude. 

Além disso, outros autores têm pesquisado e escrito sobre as relações entre a 

sociedade e a tecnologia.  Kanter (2001) busca, em seu livro, entender como as 

pessoas e as comunidades devem mudar, para obter sucesso no mundo digital. 

Ruben, Wainer e Dwyer (2003) reúnem um volume com textos sobre os impactos da 

informática nas organizações e na sociedade. A face eletrônica do governo – 

conhecida como e-gov – é tema de pesquisa de diversas publicações, dentre as 

quais citamos Chahin et al. (2004), que dá uma ênfase especial à inclusão digital e à 

tecnologia, como mediadora da relação sociedade/governo. Diversos outros autores, 

como Philips; Calantone e Lee (1994) e Pereira (2002), vêm estudando a adesão à 

Internet e ao comércio eletrônico, do ponto de vista do comportamento dos usuários.  

Por essas razões, podemos afirmar que a presente pesquisa se insere no contexto 

acadêmico atual, que se preocupa em entender as relações entre o indivíduo e a 

tecnologia, assim como a adoção desta, dentro do esforço de ampliar a utilização da 

tecnologia. 

Fora do Brasil, o tema da “divisão digital”3 é um dos temas de grande interesse para 

pesquisadores de países desenvolvidos, e em desenvolvimento, tanto no enfoque 

econômico, como no enfoque social (DiMAIO; BRAUM; KELLER, 2002; NORRIS, 

2001; OECD, 2004; WARSCHAUER, 2003).  

                                                 
3 O termo “divisão digital” – em inglês, digital divide – é o mais usado para tratar o tema da exclusão 

digital fora do Brasil, como veremos melhor no capítulo 3. O termo “inclusão digital” será usado 
preferencialmente aqui, por ser o mais conhecido no país. 
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Por outro lado, o estudo das atitudes tem-se fortalecido, quando se pesquisa o tema 

de adoção de tecnologia. Pereira (2002, p. 40, tradução nossa) afirma que “a 

literatura recente de adoção de TI tem se focado em modelos de adoção, 

relacionando percepções e crenças às atitudes, intenções comportamentais e o uso 

da tecnologia”. Este autor enfatiza a importância de se pesquisar a formação das 

atitudes para se entender a adoção. Katz (citado por Rogers, 2003, p. 25) afirma que 

é impensável estudar a difusão de novas tecnologias, sem conhecer as estruturas 

sociais, presentes nos adotantes em potencial. Uma das formas de conhecer tais 

estruturas é através do estudo das atitudes. 

 

b) Aspecto Social 

 

A inclusão digital tem sido discutida, na sociedade civil, como um dos grandes gaps 

entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Silveira (2001) dedica todo 

seu livro a mostrar que a inclusão digital faz-se mister para a inclusão social. Ele 

argumenta que “para a pessoa incluída na rede [Internet], a navegação estimula a 

criatividade, permite realizar pesquisas sobre inúmeros temas e encontrar, com 

maior velocidade, o resultado de sua busca. Quem está desconectado desconhece o 

oceano informacional, ficando impossibilitado de encontrar uma informação básica, 

de descobrir novos temas, de despertar para novos interesses” (p. 17). O autor 

argumenta que, por essa razão, os excluídos têm menores oportunidades. Ele 

conclui: “Além de ser um veto cognitivo e um rompimento com a mais liberal das 

idéias de igualdade formal e de direito de oportunidade, a exclusão digital impede 

que se reduza a exclusão social, uma vez que as principais atividades econômicas, 

governamentais e boa parte da produção cultural da sociedade vão migrando para a 

rede, sendo praticadas e divulgadas por meio da comunicação informacional” (p. 18). 

Desta forma, a presente pesquisa se justifica pela importância que a inclusão digital 

vem tomando cada vez mais, abarcando todos os setores da sociedade, como 

veremos abaixo. 
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Setor público 

 

Os meios digitais são, cada vez mais, utilizados no setor público, constituindo a 

adesão ao chamado e-gov prioridade para o governo brasileiro. Escrevem Chahin et 

al. (2004), baseados no Fórum e-Gov III e na 2ª Oficina de Inclusão Digital4: 

“Primeiro, o e-governo federal dará prioridade à entrega de novos serviços de 

interesse do cidadão, e não das agências do governo federal, ou dos serviços mais 

fáceis de serem disponibilizados. Para tal, é necessário conhecer melhor as 

necessidades do público, tanto dos cidadãos (incluindo os atuais excluídos digitais) 

como das empresas (incluindo as pequenas e médias, que são grandes geradoras 

de empregos)”, (IDEM, p. 40). 

 

Setor privado 

 

A inclusão digital também se faz importante para o setor privado, que tem investido 

nos chamados “negócios na era digital”. Albertin (2005) faz uma abrangente análise 

da evolução do comércio eletrônico no país, demonstrando que este, embora ainda 

incipiente, dobrou o volume de transações negócio-a-negócio, nos últimos três anos, 

em especial na indústria. Nessa pesquisa, o autor argumenta que a adoção, pelo 

cliente ou consumidor, é “a chave para o sucesso de sistemas de comércio 

eletrônico para clientes e fornecedores” (p. 9) e demonstra que a preocupação dos 

líderes das empresas pesquisadas com a adoção tanto por clientes quanto por 

fornecedores tem crescido substancialmente, em especial nos últimos dois anos. 

A preocupação do setor privado pode ser vista na iniciativa da Câmara-e.net 

(Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico) e da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas que, em 2002, lançaram o E-

Brasil, documento que contém propostas para uma política nacional de Tecnologia 

                                                 
4 Ambos realizados no dia 29 de maio de 2003, em Brasília. 
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da Informação e Comércio Eletrônico. Este documento dedica-se, em grande parte, 

à questão da universalização do acesso e à inclusão digital das pessoas físicas e 

jurídicas. 

Também o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo 

– Sebrae-SP – investiu em pesquisa, para tentar lidar com a questão da exclusão 

digital nas Micro e Pequenas empresas do estado. Na apresentação do relatório, 

Alencar Burti, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP, afirma 

“esbarramos numa questão fundamental e que precisa ser solucionada rapidamente: 

o baixo índice de inclusão digital das pequenas empresas” (BEDÊ, 2003, s/p). 

Por fim, o Instituto Ethos, referência nacional em Responsabilidade Social 

Empresarial, lançou, em 2004, a cartilha “O que as empresas podem fazer pela 

inclusão digital”, trazendo, não só estratégias de inclusão digital – ligadas ao acesso 

e à capacitação –, como diversas iniciativas de empresas nesse sentido. 

 

Terceiro setor 

 

Fundada em 1997, a Rede de Informações para o Terceiro Setor – Rits – é uma das 

principais organizações virtuais direcionadas para o terceiro setor. Sua missão é “de 

ser uma rede virtual de informações, voltada para o fortalecimento das organizações 

da sociedade civil e dos movimentos sociais. A Rits busca realizar a sua missão 

principalmente no que diz respeito ao fomento e ao suporte para o compartilhamento 

de informações, conhecimento e recursos técnicos entre as organizações e os 

movimentos sociais. Também é missão da Rits promover a interação de iniciativas e 

projetos, por meio do uso efetivo de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) – em especial, da Internet” (RITS, 2004). Em vista da importância da 

chamada infoinclusão, a Rits criou o Observatório de Políticas Públicas de 

Infoinclusão - OPPI – com a proposta “de implementar um processo de 

monitoramento, análise e promoção de projetos e políticas que promovam a 

infoinclusão e as questões de universalização do acesso às Tecnologias de 

Informação e Comunicação no Brasil” (OPPI, 2004). Diversas outras Organizações 
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Não-Governamentais estão hoje voltadas para a inclusão digital, como, por exemplo, 

o Comitê para Democratização da Internet – CDI, que desenhou o mapa da exclusão 

digital (BAGGIO, 2003). 

 

c) Aspecto Prático 

 

Há duas vantagens, no nível prático, em se estudar as atitudes, de acordo com 

Rodrigues (1979): em primeiro lugar, elas são boas previsoras de comportamento. 

Isso significa dizer que, conhecendo as atitudes de um grupo ou população, é 

possível antecipar, de forma relativamente eficaz, qual será o comportamento dos 

indivíduos daquele grupo frente a um estímulo. No caso da inclusão digital, 

poderíamos prever, a partir da análise das atitudes de uma comunidade em relação 

ao uso da tecnologia, do computador ou da Internet, o sucesso ou fracasso de um 

telecentro ali implantado. 

Em segundo, e talvez mais importante lugar, as atitudes, apesar de normalmente 

estáveis, são passíveis de modificação. No entanto, para se traçarem estratégias, 

que levem a mudanças de atitude, é necessário, primeiro, delas se conhecer o 

conteúdo atual. 

 Assim, através do estudo das atitudes, é possível proporem-se estratégias de 

inclusão mais eficientes, evitando-se campanhas pouco eficazes, pois, de um lado, 

podem-se entender quais comportamentos serão barrados pelas atuais atitudes dos 

possíveis usuários e, de outro, montar estratégias de modificação das atitudes 

atuais, levando a novos comportamentos. 
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Objetivos 

 

Este trabalho tem uma interface com a pesquisa “Indivíduo e Tecnologia: propondo 

um modelo de adoção de tecnologia para a inclusão digital”, de autoria do Prof. Dr. 

Alberto Luiz Albertin. Nessa pesquisa, da qual participei como auxiliar de pesquisa, 

buscava-se um modelo de adoção, voltado para a inclusão digital, que possibilitasse 

medir as necessidades de uma determinada população, e traçar estratégias de 

inclusão, a partir do levantamento dessas necessidades. 

A pesquisa buscou validar instrumentos de medida nas três dimensões sugeridas 

teoricamente – acesso, capacitação e atitude – compondo um modelo que refletisse 

a inclusão digital, a partir da adoção de tecnologia pelo indivíduo. 

No entanto, a dimensão atitude, nessa pesquisa, era visto apenas em seu caráter 

vetorial – ou seja, se a atitude de um determinado indivíduo o aproximaria, ou o 

distanciaria, de uma determinada tecnologia. Entendíamos, no entanto, que o 

conteúdo da atitude, expressa na pesquisa, também podia nos dar pistas 

importantes sobre o modo pelo qual as atitudes adquiriam uma determinada direção 

(aproximando ou afastando o indivíduo da tecnologia escolhida). 

Desta forma, elaboramos, da seguinte forma, o objetivo geral desta dissertação: 

Objetivo Geral 

- Identificar as atitudes diante da tecnologia – em especial, do microcomputador – 

em indivíduos com possibilidade de acesso e capacitação, via iniciativas de 

inclusão digital, e identificar a relação entre tais atitudes e a utilização dessa 

tecnologia, a partir do conteúdo das respostas a um teste projetivo. 

Para possibilitar a pesquisa, foram feitos dois recortes importantes, implícitos no 

objetivo geral apresentado: em primeiro lugar, a tecnologia foi restringida ao uso do 

microcomputador. Essa escolha será justificada no capítulo 2. 

Em segundo lugar, sendo a atitude o principal foco deste trabalho, a amostra da 

pesquisa foi levantada a partir dos telecentros – iniciativas de inclusão digital da 
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Prefeitura de São Paulo – que oferecem acesso e capacitação gratuitos. A escolha 

da amostra será melhor explorada no capítulo 4. 

Para atingir esse objetivo, foram propostos três objetivos específicos, expostos 

abaixo. Um quarto objetivo visa mostrar uma possível utilização prática dos 

resultados: 

Objetivos Específicos 

1. Buscar uma categorização das respostas, a partir de seus conteúdos e forma, 

para possibilitar a segmentação da amostra e analisar sua relação com a 

freqüência de uso; 

2. Analisar os conteúdos projetados para identificar quais as atitudes neles 

expressas; 

3. Estudar a relação entre as atitudes dos indivíduos e a freqüência de uso do 

microcomputador declarada pelos mesmos; 

4. Sugerir aplicações, a partir do estudo das atitudes, para a elaboração de 

estratégias de inclusão digital. 

 

No próximo capítulo, discutiremos a importância da tecnologia para o 

desenvolvimento de qualquer sociedade, justificando a ênfase que será dada, na 

pesquisa, ao microcomputador, como tecnologia essencial para o crescimento social 

e econômico de uma nação. 
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CAPÍTULO DOIS – TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AS ORGANIZAÇÕES. 

O termo tekhnología foi cunhado, em português, em 1783, derivado dos radicais 

gregos Tékhné (“arte manual, indústria, artesanato”) e logos (“ciência, arte, tratado, 

exposição cabal, tratamento sistemático de um tema”). Designava, a princípio, 

“tratado ou dissertação sobre uma arte, exposição das regras de uma arte” (TACLA, 

1984 apud HOUAISS, 2000). O termo ligava-se, portanto, à produção de saber ou 

de conhecimento a respeito de “técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos 

de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana” (HOUAISS, 2000). 

Dessa definição, é importante compreender que a tecnologia está ligada à atividade 

humana, àquilo que é criado pelo homem, a partir da manipulação da natureza 

(BETZ, 1997 apud VASCONCELOS; FERREIRA, 2004). Por metonímia, tecnologia, 

como um conjunto de saber, passa a ser entendida também como as técnicas em si 

(HOUAISS, 2000). Assim, Betz, por exemplo, fala da ‘produção de tecnologias’ como 

técnicas que podem ser incorporadas a novos produtos, processos e serviços. 

Vasconcelos e Ferreira (2004) resumem as conclusões de Betz: 

Logo tecnologia é o conhecimento de se fazer alguma coisa, o 
conhecimento de uma técnica funcional. O autor [Betz] esclarece 
que, primeiro, a tecnologia precisa ser inventada. Segundo, a nova 
tecnologia precisa ser desenvolvida e incorporada em produtos, 
processos, ou serviços. Terceiro, ela precisa ser projetada, produzida 
e colocada no mercado. A inovação tecnológica cobre todo o 
espectro, desde a criação até a utilização do conhecimento para 
objetivos econômicos. (p. 1) 

Cabral e Yoneyama (2001) concordam com a definição de Betz, ao afirmar: 

“entende-se, por tecnologia, um conjunto de conhecimentos, especialmente os 

princípios científicos, que são úteis em determinado ramo de atividade” (p. 37). 

Esses autores concluem: “À medida que ocorrem avanços tecnológicos, ou seja, 

expansão do conjunto de conhecimentos das artes industriais, pode ser viabilizada a 

geração de novos bens e serviços, ou o aprimoramento dos processos para sua 

produção” (IDEM). 
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Rogers (2003, p. 13, tradução nossa) define tecnologia como um “arranjo de ações 

instrumentais que reduz a incerteza nas relações de causa e efeito na execução de 

um resultado desejado”, tendo como componentes o hardware (aspecto físico, 

material, da ferramenta tecnológica) e o software (base informacional da ferramenta 

tecnológica).  

Diversos autores (como ROGERS, 2003; LANDES, 1998; MOKYR, 1990; 

HUBBERMAN, 1974) defendem a tese de que o desenvolvimento da tecnologia – 

através das inovações, das invenções ou do acúmulo de conhecimento – está 

intimamente ligado ao progresso de uma nação ou grupo. Essa hipótese também é 

defendida por diversos estudiosos e políticos envolvidos com o tema da inclusão 

digital (tema que discutiremos no capítulo 3). 

Mokyr (1990), por exemplo, defende a tese de que a tecnologia é parte de um dos 

quatro pilares do crescimento econômico. Para ele, o crescimento se dá através de 

1) Investimentos; 2) Expansão comercial; 3) Efeitos de escala ou tamanho e 4) 

Aumento no acúmulo de conhecimento humano. A tecnologia estaria inserida nessa 

última forma de crescimento, que poderia ser definida como “a expansão capitalista 

derivada da contínua – mesmo que flutuante – mudança tecnológica e de inovações, 

financiada pela extensão de crédito” (IDEM, p. 6, tradução nossa). Para o autor, as 

quatro formas de crescimento interagem, reforçando-se mutuamente, sendo 

igualmente importantes para explicar o crescimento econômico. 

Se adotarmos uma perspectiva histórica, é possível ver que as civilizações são, em 

grande parte, definidas pelo seu desenvolvimento tecnológico. 

 

1. Perspectiva Histórica 

 

A história da humanidade não pode ser contada sem que se levem em consideração 

os avanços tecnológicos em cada período da história. Uma das mais fortes 
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evidências da importância que tais avanços tomam, no estudo da História, é o fato 

de os três primeiros períodos da humanidade serem definidos pelos instrumentos 

que os seres humanos foram capazes de dominar (BRASIL ESCOLA, [200-]; 

HOUAISS, [200-?]): 

Durante a Idade da Pedra Lascada (Paleolítico), as principais características da 

época serão o uso desse instrumento e o domínio do fogo, cujo manejo era 

repassado de geração a geração via aprendizagem social (observação, imitação). 

Na Idade da Pedra Polida (Neolítico), a partir da tecnologia de polimento, uma série 

de instrumentos foram criados, como as lâminas, os machados e as serras. É o 

período no qual se desenvolverão a agricultura, a criação de gado, a cerâmica, os 

tecidos e a construção, viabilizando a formação das primeiras aldeias. Por fim, 

durante a Idade dos Metais (final do Neolítico e começo da idade média), o homem 

aperfeiçoa a metalurgia e substitui a pedra pelos metais, o que significa um grande 

avanço científico. 

Já nesta época, o desenvolvimento de uma aldeia ligava-se ao desenvolvimento 

tecnológico: 

Vale lembrar que nem todos os homens dominavam plenamente as 
técnicas de fundição; por este motivo, os instrumentos fabricados de 
pedra continuaram predominando em várias comunidades. Além 
disso, a prática da metalurgia não deveria ser realizada por todos os 
homens da comunidade. A complexidade desta atividade exigia a 
divisão do trabalho entre agricultores e artesãos, por isso somente as 
comunidades que produzissem o excedente de alimentos é que 
poderiam organizar tal divisão de tarefas (BRASIL ESCOLA, [200-]. 

A Idade do Bronze marca o fim da Pré-História da humanidade: as aldeias florescem 

e tornam-se cidades e começa a chamada Antigüidade Clássica. De acordo com 

Mokyr (1990), esta pode ser vista como um período de grandes avanços 

tecnológicos, desde que não queiramos usar, como parâmetro, nossa visão atual de 

tecnologia (na qual esta se liga à construção de máquinas e ao terreno do físico). 

Nesse período, desenvolveram-se a cunhagem, a alfabetização, a estenografia e a 

geometria, além de avanços na construção, na arquitetura e, também, na literatura, 

ciência, matemática, medicina e organização política. Em cidades-estado como 

Roma, todo progresso tecnológico voltava-se para o social, já que a popularidade e 
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o poder político dos reinantes eram adquiridos através das obras públicas. Grécia e 

Roma ainda são notáveis pelo desenvolvimento de suas máquinas de guerra 

(MOKYR, 1990, p. 19-21). 

Da mesma forma que na Antigüidade Clássica, parece ser menosprezado5 o 

desenvolvimento da tecnologia, durante a idade média, – em especial em sua 

primeira fase (aproximadamente do ano 500 d.C. ao 1150), que foi chamada de 

Idade das Trevas. Mokyr – focando em especial a Europa medieval – defende que, 

em relação ao período anterior, diversas barreiras tecnológicas foram quebradas 

nesse período. As modificações na agricultura (sobretudo o arado movido a tração 

animal e o sistema de três campos com plantações diferentes e rotativas) se 

mostraram particularmente significativas para a nova era, em especial em virtude do 

crescimento populacional. As técnicas agrícolas, no entanto, têm a peculiaridade de 

serem extremamente específicas de determinadas áreas, tornando seu 

desenvolvimento mais lento, já que eram necessárias adaptações e modificações 

para adequar as novas tecnologias aos sítios onde elas seriam implementadas. A 

geração de energia, através da força da água, e melhorias na utilização da força 

animal, como a adoção das ferraduras, também possibilitaram grandes progressos 

nessa época, além de avanços na navegação e na construção civil. 

A região mediterrânea da Europa permaneceu, durante a Idade das Trevas, como 

centro cultural e tecnológico. Tal região era dominada pelo islamismo medieval, 

síntese de diversas culturas (românica, helênica, asiática, indiana, africana e mesmo 

chinesa), que soube coletar e catalogar o conhecimento disponível. Para Mokyr 

(1990, p. 39-45), tal acúmulo de tecnologia transformou o mundo islâmico medieval 

numa potência financeira até que “a criatividade tecnológica da civilização islâmica, 

por alguma razão, entrou em dificuldades. Em determinado momento, por volta do 

Século XII, o Islam perde seu momentum, e sua supremacia tecnológica é 

ultrapassada, eventualmente, pelos cristãos” (IDEM, p. 44, tradução nossa). 

                                                 
5 Tanto Mokyr (1990), quanto Landes (1998) são claros ao declarar que consideram errôneas as 

suposições generalizadas de que a Idade Média (e a Idade das Trevas, em especial) seja um período 
de pouca inovação: “este clichê não mais se mantém quando o assunto é tecnologia”, afirma Landes 
(IDEM, p. 45, tradução nossa). 
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Com o declínio do Islam, começa a segunda fase da Idade Média (1150 a 1500, 

aproximadamente). As razões de tal declínio não são claras, mas, por volta do ano 

de 1200, as economias da Europa Ocidental já tinham absorvido a maioria das 

inovações tecnológicas do mundo islâmico e do Oriente. Eram marcantes, tanto a 

perspicácia, quanto a rapidez de propagação de novidades, nesta parte da Europa, 

o que a preparou para a liderança tecnológica que viria ter a partir do século XVI. 

Avanços na geração de energia, através dos moinhos de vento, na navegação e na 

construção de navios, assim como na metalurgia, são dignos de nota no crescimento 

europeu. 

Landes (1998) afirma que, entre outras, cinco inovações tecnológicas certificam que 

a Europa Medieval foi uma das mais inventivas da história: o moinho de água (que 

transformou a Europa numa ‘civilização baseada na energia’); os óculos de grau 

(que mais que dobraram a vida laboral de trabalhadores especialistas); o relógio 

mecânico (que modificou profundamente a sociedade européia, possibilitando ordem 

e controle, tanto pessoais quanto coletivos); a impressão por tipos móveis (que 

popularizou os livros e auxiliou a burocracia governamental) e o uso da pólvora em 

grãos (que deu à Europa o melhor canhão e a supremacia militar). 

Esse autor chamará a atenção para o fato de a China não ter se tornado o centro 

econômico do mundo, já que a sociedade chinesa era extremamente criativa, tendo, 

inclusive, inventado o relógio de água, a impressão e a pólvora. Três hipóteses são 

apresentadas pelo autor como explicação parcial: a ausência de um mercado livre e 

de direitos de propriedade institucionalizados; os valores da sociedade chinesa (em 

especial as questões de gênero) e o totalitarismo (IDEM, p. 56). 

Na América do Sul, as civilizações incas, astecas e maias também se destacavam 

por sua tecnologia (BR ONLINE, [200-]). Essas nações se desenvolveram 

tecnologicamente e tornaram-se impérios, cujo apogeu se encontra na segunda fase 

da Idade Média. Os incas, além de serem construtores de uma perícia ímpar, ainda 

se sobressaíram nos sistemas de irrigação, na matemática e na contabilidade bem 

como num sistema penal extremamente rígido. O império maia conheceu seu 

apogeu no Século IV, mas ainda tinha destaque no Século XII. Esse povo dominava 
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a astronomia, a matemática, e possuía um sofisticado calendário, além de se 

destacar na arquitetura. Os astecas, no início do Século XV, dominavam técnicas de 

guerra que expandiram seu império por mais de duzentos quilômetros (além de 

serem os inventores do chocolate). Tecnologicamente bastante avançadas, essas 

três civilizações dominaram a América do Sul, até a chegada dos espanhóis. 

Se, desde a Antigüidade, a tecnologia era uma “amiga íntima” do desenvolvimento 

dos Impérios, foi a partir do Renascimento, no entanto, que tecnologia e império 

passam a ser inseparáveis (LANDES, 1998; MOKYR, 1990). Isso é devido, entre 

outros fatores, ao enfraquecimento da doutrina do pecado da Igreja Católica. Nessa 

época, uma classe mercante começara a se desenvolver, como “escapatória” à vida 

de servo feudal. Huberman (1974, p. 49), expõe: “É fácil ver que a doutrina do 

pecado da usura iria limitar os processos do novo grupo de comerciantes, que 

desejava negociar numa Europa em expansão comercialmente. [...] Foi a doutrina 

que cedeu”. 

Com a lenta, mas constante diminuição da influência da Igreja Católica, a ciência 

pode se desenvolver com menos amarras aos ensinamentos da Bíblia. O capitalismo 

floresceu na Europa, onde os servos feudais tornavam-se trabalhadores livres, e o 

empréstimo a juros, para negociar grandes aventuras comerciais é, enfim, permitido, 

sem o risco de “danação eterna” (HUBERMAN, 1974). Assim, embora outras nações 

avançadas – em especial a China – tenham ficado estagnadas em suas tradições, 

na Europa, é a tradição que cede – em especial com o cisma da Igreja Católica – 

para possibilitar o desenvolvimento de uma nova sociedade que se baseia, em 

especial, no desenvolvimento tecnológico, para dar apoio ao crescimento 

econômico. Afirma Mokyr (1990, p. 57, tradução nossa): “Nos séculos após 1500, a 

distância entre a Europa e o resto do mundo gradualmente se intensifica. [...] O 

progresso tecnológico, no sentido convencional, continua incessantemente. O 

aumento em produtividade, no entanto, torna-se mais gradual e consiste, 

principalmente, de seqüências de microinvenções e modificações de técnicas 

existentes”. A partir do desenvolvimento das nações-estado durante o 

Renascimento, políticas favoráveis ao desenvolvimento tecnológico foram adotadas, 

com objetivos políticos e militares: o Renascimento é a época em que se dão as 
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grandes navegações. Escreve Landes (1998, p. 63, tradução nossa): “A descoberta 

do Novo Mundo pelos europeus não é um acidente. A Europa, agora, tinha uma 

vantagem decisiva no poder de matar”. 

No final do Renascimento, e no Período Barroco, a Europa tornou-se permeada de 

tecnologia. “Como Bertrand Gille aponta, tudo sobre o renascimento era tecnológico, 

incluindo suas artes e filosofia política” (MOKYR, 1990, p. 79, tradução nossa). 

A tecnologia ocupará, mais uma vez, um lugar central na história da humanidade, no 

final do Renascimento, com a Revolução Industrial. Juntamente com ela, o avanço 

intensificado do capitalismo, as modificações nas relações de trabalho e a ênfase na 

produção e no trabalho criaram um novo mundo, que se expandiu de forma nunca 

vista, com a Europa à sua frente: “Em dois séculos, a vida diária mudou mais do que 

nos sete mil anos anteriores. O agente desestabilizante desta fábula vertiginosa foi a 

tecnologia, e a tecnologia ocidental sozinha” (IDEM, p. 81, tradução nossa). A 

revolução aconteceu na indústria, mas também na agricultura e no transporte. 

Huberman (1974, p. 185) afirma que “a invenção de máquinas para fazer o trabalho 

do homem era uma história antiga [...]. Mas com a associação da máquina à força do 

vapor ocorreu uma modificação importante no método de produção [...]: foi o 

nascimento do sistema fabril em grande escala”. 

Landes (1998, p. 186-187, tradução nossa) descreve que as inovações ocorridas 

durante a revolução industrial, apesar de inúmeras, podem ser agrupadas em três 

princípios básicos: 1) a substituição do trabalho humano por máquinas, mais rápidas, 

precisas e incansáveis; 2) a substituição das fontes de energia (em especial as que 

convertiam calor em energia) e 3) a substituição da matéria-prima de base orgânica 

(animal e vegetal) pela mineral e artificial. “Agora, pela primeira vez na história, tanto 

a economia quanto o conhecimento cresciam com rapidez bastante para gerar um 

fluxo contínuo de melhorias. [...] A Revolução Industrial também transformou o 

balanço do poder político – dentro das nações, entre as nações e entre civilizações” 

(IDEM, tradução nossa). 

A partir da Revolução Industrial, supõe-se que o mundo passou por uma mudança 

radical em termos de tecnologia. Até então, de acordo com Mokyr, os períodos de 
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estagnação tecnológica poderiam ser considerados a condição normal da 

humanidade. Esta realidade, no entanto, pode não se aplicar mais como resultado 

da Revolução Industrial. Uma das mudanças radicais, que vão levar a essa nova 

configuração, é a forma de pensamento pois, nessa época, o racionalismo empírico 

passa a suplantar o pensamento religioso. Afirma Klemm (1991, p. 231, tradução 

nossa): “A ciência natural quantitativa, baseada na combinação de experimento e 

razão, começou sua marcha triunfal”. Tal mudança foi essencial para o 

desenvolvimento da tecnologia, e o pensamento racional e empírico formou a base 

da nova ciência, a partir de então. A humanidade tem uma nova forma de ver a 

realidade, que modificou, radicalmente, a relação entre o Homem e a tecnologia. O 

pensamento racional e o desenvolvimento da tecnologia relacionam-se intimamente 

com o florescimento do capitalismo. Adam Smith vê a mecanização como causa e 

efeito da divisão do trabalho, base do sistema capitalista. Karl Marx acredita que as 

mudanças nos métodos de produção são uma característica básica do capitalismo 

(HEERTJE, 1977). A nova forma de pensamento é levada para as organizações, 

através da Administração Científica, de Frederick Taylor. O advento da linha de 

montagem leva ao fordismo (CHIAVENATO, 2003). Os primórdios da administração 

de empresas unem-se ao desenvolvimento tecnológico. 

A partir daí, torna-se mais intensa a relação entre tecnologia e desenvolvimento 

econômico (HEERTJE, 1977; KLEMM, 1991; LANDES, 1998). A Inglaterra (séculos 

XVIII e XIX) e, em seguida, os Estados Unidos (século XX), tornaram-se os países 

detentores das principais tecnologias, vindo a ser as maiores potências mundiais em 

cada um desses períodos. A ênfase na atividade econômica impulsiona a busca pelo 

lucro, tanto na Inglaterra como em suas colônias, e leva consigo a busca de 

inovações que ajudassem nesse objetivo (KLEMM, 1991). 

Foi nessa realidade que a humanidade entrou no século XX. Duas grandes guerras 

serviram, ao mesmo tempo, para alavancar a tecnologia e deslocá-la para o outro 

lado do Oceano Atlântico, saindo da Europa e instalando-se, definitivamente, nos 

Estados Unidos. Após a independência norte-americana (1783), o novo Estado 

investiu em sua industrialização e em seu desenvolvimento técnico, tendo sido as 

áreas de navegação a vapor, das ferrovias e do telégrafo, vitais para a expansão 
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para o Oeste. “Tecnologia era, então, intimamente relacionada com a vida do jovem 

Estado” (IDEM, p. 325). A Primeira Grande Guerra, no entanto, transformou os 

Estados Unidos, de um país devedor, no maior credor do mundo. Com a entrada de 

capital, o investimento na indústria fez com que o valor da produção industrial 

americana aumentasse 33 vezes entre 1859 e 1919. Em um país ainda se 

povoando, a mão-de-obra escassa tornou-se incentivo para a rápida 

industrialização, que levou os Estados Unidos à produção em massa, antes da 

Europa. 

Assim, o pensamento racional e empírico formou uma nova sociedade, cuja maior 

potência e o maior expoente são os Estados Unidos. Por essas razões, o país 

tornou-se também berço das novas organizações e de uma administração 

profundamente ligada a técnicas e à tecnologia. 

A Segunda Guerra Mundial consolidou o poder americano. A guerra tornou-se um 

impulsionador da tecnologia, para servir a fins militares (BASALLA, 1995). O Japão 

seguiu o modelo americano, para estabelecer-se como potência (LANDES, 1998), 

enquanto a América tornou-se o receptáculo das mentes mais geniais da Europa, 

foragidas da Guerra. 

De lá para cá, a tecnologia consolidou-se como um dos principais indicadores de 

desenvolvimento e da saúde econômica de um país. Teorias econômicas foram 

criadas para explicar a relação entre economia e tecnologia, sendo a mais 

conhecida delas, a teoria criada por Schumpeter. Parker resume a teoria 

schumpeteriana da seguinte forma: “expansão capitalista derivada da contínua – 

mesmo que oscilante – mudança e inovação tecnológica, financiadas pela extensão 

do crédito” (1984, p. 191 apud MOKYR, 1990, p. 6). Mokyr, no entanto, acrescenta 

que a mudança tecnológica antecede a idéia de crédito e, por isso, a teoria de 

Schumpeter não deve ser confinada às mudanças e inovações financiadas pelo 

crédito, mas a “qualquer mudança na aplicação de informação para o processo de 

produção, no sentido de aumentar eficiência, resultando, tanto na produção de um 

dado produto, com menos recursos (por exemplo, custos menores), como na 

produção de novos ou melhores bens” (IDEM, p. 6). 
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Vemos, então, que, desde a Antiguidade, o papel da inovação e da tecnologia têm 

sido primordiais para o desenvolvimento social. Nos últimos dois séculos, no 

entanto, a partir da Renascença, e com a ascensão dos Estados Unidos como maior 

potência mundial, a sociedade passa a ser marcada pela presença da tecnologia e, 

não à toa, começa-se a cogitar que a época atual deva ser chamada de Era da 

Informação: Economia Digital, Era da Inteligência em Rede, Sociedade da 

Informação – são os termos que têm sido aplicados à sociedade pós-transistor, 

como veremos abaixo. 

 

2. A Sociedade Atual e a Tecnologia. 

 

Diversas mudanças ocorreram na sociedade, durante o século XX. No entanto, é 

difícil imaginar que chegaríamos à sociedade atual sem o avanço da tecnologia 

durante o século XIX. Um dos grandes marcos dessa história é a publicação de An 

Investigation of The Laws of Thought, em 1854, em que George Boole estabelecerá 

os princípios binários que, mais tarde, serão a base das linguagens computacionais 

(MEIRELLES, 1994, p. 48). Já no final do século XIX, a utilização do cartão 

perfurado, para tabulação do censo, deu mais um passo em direção à construção do 

primeiro computador, que acabou ocorrendo na década de 1930 (IDEM, p. 49).  

No entanto, em 1959, Robert Noyce fez o primeiro circuito integrado, que substituiria 

as válvulas, levando os computadores a uma nova fase, a partir de 1965. Meirelles 

escreve: 

As características dos CIs [Circuitos Integrados] resumem a evolução 
e tendência até os dias de hoje dos computadores: muito mais 
confiáveis – não tem partes móveis; muito menores – equipamentos 
mais compactos e mais rápidos pela proximidade dos circuitos; 
baixíssimo consumo de energia – miniaturização dos componentes; e 
muito menor custo (IDEM, p. 55). 

O desenvolvimento dos circuitos integrados levou à fabricação dos 

microprocessadores, em 1968, quando “Ted Hoff encontrou uma forma de colocar os 
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circuitos necessários para o processamento computadorizado numa pequenina peça 

de silicone” (CARR, 2003, p. 41, tradução nossa). Meirelles (1994) retoma toda a 

história do uso de computadores, começando, metaforicamente, do ábaco, e 

chegando ao microcomputador da década de 90. Este autor marca o ano de 1977 

como aquele em que a evolução tecnológica permitiu, através dos 

microprocessadores, que os microcomputadores fossem fabricados em escala 

comercial. Em pouco mais de 10 anos, as vendas dessa indústria cresceriam mais 

de 200 vezes, afirma o autor. 

O circuito integrado e o microprocessador, pelas suas características, vão se infiltrar, 

de forma abrangente, na sociedade. David (2000, p. 49, tradução nossa) afirma que 

“nas duas últimas décadas, aproximadamente, os microprocessadores permitiram 

que os computadores escapassem de suas caixas, embutindo o processamento de 

informações numa gama crescente de artefatos, tão diversa quanto cartões de 

felicitação e automóveis, estendendo, assim, o alcance da tecnologia a novos 

territórios”. 

Em especial, o desenvolvimento da economia e da sociedade capitalista liga-se 

profundamente à tecnologia. Já em 1974, Drucker afirma: 

O mercado moderno é, em uma extensão considerável, o produto da 
tecnologia. Certamente, as grandes organizações de negócios são, 
antes de tudo, a resposta do mercado ao desenvolvimento 
tecnológico. A indústria moderna nasceu quando a nova tecnologia 
de geração de energia – a princípio, basicamente, energia hidráulica 
– forçou as atividades manufatureiras a saírem das casas e oficinas 
para debaixo do teto da moderna ‘fábrica’, começando pela indústria 
têxtil na Inglaterra do século XVIII. E a grande empresa de hoje tem 
suas raízes no primeiro ‘grande negócio’, a larga ferrovia de meados 
do século XIX, ou seja, na inovação tecnológica. Desde então, as 
‘indústrias de crescimento’ de hoje, incluindo as companhias 
farmacêuticas e de computadores, são, largamente, o resultado de 
novas tecnologias (IDEM, 1974, p. 473, tradução nossa). 

É de se notar, ainda, que a relação entre o mercado e a tecnologia mostra 

reciprocidade quanto ao desenvolvimento, sendo um conseqüência do outro: 
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Ao mesmo tempo, o mercado tem constantemente se tornado o 
criador da tecnologia. Cada vez mais, as inovações tecnológicas 
saem dos laboratórios industriais e se tornam eficazes através e nas 
empresas. Cada vez mais, a tecnologia depende das empresas para 
se tornar uma ‘inovação’ – ou seja, para ter uma ação efetiva na 
economia e na sociedade (IDEM). 

Haltiwanger e Jarmim (2000, p. 13, tradução nossa) afirmam: “Há um consenso 

amplo de que os computadores e a Internet estão produzindo mudanças rápidas na 

maneira pela qual os produtos e serviços são produzidos, a natureza dos que estão 

sendo oferecidos e os meios pelos quais estão sendo trazidos para o mercado”. Eles 

vão além, ao afirmar que a emergência do comércio eletrônico pode ser vista como 

parte de uma série de mudanças que afeta a estrutura da economia, relacionadas ao 

extenso desenvolvimento da TI, nas últimas décadas. 

Tal mudança estrutural levou à criação do termo ‘economia digital’. “A economia 

digital – definida pelas características mutáveis da informação, computação e 

comunicações – é atualmente o direcionador preeminente do crescimento 

econômico e da mudança social” (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

POLICY, 1999), afirmou Neal Lane, assistente da presidência americana para 

Ciências e Tecnologia. 

A economia digital não se baseia no mercado de produtos com tecnologia embutida, 

per se. A grande mudança que a tecnologia proporciona é a forma através da qual 

dados, informações e o conhecimento podem ser transmitidos. “A economia para 

Era da Inteligência em Rede é uma economia digital. [...] Nessa nova economia, 

todas as formas de informação tornam-se digitais – reduzidas a bits, armazenados 

em computadores, e correndo à velocidade da luz, através das redes.” (TAPSCOTT, 

1996, p. 6). Criam-se vantagens, através da aplicação do conhecimento, do acúmulo 

de inteligência humana em rede, e suas aplicações no mercado (IDEM, p. xiii). 

A Internet tomou, então, lugar central na nova economia, tanto como repositório do 

conhecimento humano6, quanto como estrutura, na qual se apoiaria o comércio 

                                                 
6 Tapscott (1996) dedica seu livro a esse tema. Por outro lado, grande parte da literatura de Gestão do 

Conhecimento dedica alguma atenção à dimensão tecnológica, dando ênfase às redes. Em Angeloni 
(2002), por exemplo, citam-se as “aplicações tecnológicas à gestão do conhecimento baseadas na 
internet” (p. 160-168). Além disso, parte da literatura de Inclusão Digital baseia-se no mesmo fato, 
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eletrônico e o mercado7. De acordo com Albertin (2005), a Internet foi idealizada, em 

1969, com objetivos estratégico-militares. Na década de 80, a rede original foi 

desmembrada, e parte dela passou a ser de uso civil, restrito para pesquisa e 

educação e, em 1993, a partir das pressões para a implantação de uma infovia que 

desse a base estrutural para a economia digital, a Internet foi aberta para aplicações 

de negócio. 

Hoje, os computadores, redes e, em particular, a Internet tornaram-se parte 

essencial da infra-estrutura da sociedade. “Dificilmente, um dólar ou euro muda de 

mãos, ultimamente, sem a ajuda de um sistema de computadores” (CARR, 2003, p. 

41, tradução nossa)8. Os números do crescimento da infovia que esse autor 

apresenta valem a pena serem citados: 

Durante o último quarto do Século XX, o poder computacional de um 
microcomputador aumentou em um fator de 66.000. Em 12 anos, de 
1989 a 2001, o número de computadores host conectados à Internet 
cresceu de 80.000 para mais de 125 milhões. Durante os últimos dez 
anos, o número de sites na World Wide Web cresceu de zero a perto 
de 40 milhões. E desde a década de 80, mais de 280 milhões de 
milhas de cabos de fibra ótica foram instalados (CARR, 2003, p. 45, 
tradução nossa) 

Resumindo, a tecnologia, desde o começo da história da humanidade, mostra ser de 

uma importância fundamental para o desenvolvimento social e econômico de uma 

determinada sociedade. Seu crescimento vincula-se à tecnologia que ela é capaz de 

criar, absorver, adaptar e difundir. Nesse sentido, a International Economic 

Association, já em 1979, promovia conferências sobre quais as tecnologias 

necessárias e apropriadas e quais as adaptações necessárias a essas tecnologias 

para ajudar o desenvolvimento do chamado “Terceiro Mundo” (ROBINSON, 1979). 

                                                                                                                                                         
para buscar a acessibilidade global ao conhecimento registrado na internet (ver, por exemplo, 
Silveira, S. A., 2001, p. 21-29) 

7 Todos os artigos das duas primeiras partes de Understanding the digital economy (Brynjolfsson; 
Kahin, 2000) parecem confirmar tal afirmação, em especial os capítulos de Smith, Bailey e 
Brynjofsson; Varian; e Greenstein. 

8 A presença da tecnologia infraestrutural é tamanha que levou Carr a sugerir que a TI tinha se tornado 
uma commodity que não produzia mais diferenciais estratégicos para as empresas. Não é nosso 
interesse discutir a afirmação de Carr no presente trabalho. No entanto, seu artigo deixa claro que a 
Internet tornou-se base estrutural da sociedade pós-Século XX. 
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A partir da revolução industrial e da adoção do capitalismo como sistema econômico, 

o relacionamento entre as organizações e a tecnologia tornou-se ainda mais estreito. 

As organizações atuais têm discutido o papel da tecnologia, buscando avaliar seus 

benefícios e as vantagens competitivas que ela pode trazer, como veremos a seguir. 

 

3. A Tecnologia e as Organizações. 

 

Conhecimento e tecnologia parecem fazer parte da estrutura da sociedade atual, 

como foi dito acima. A relação entre as organizações e a tecnologia é intensa, hoje, 

como vimos em Drucker. Um bom indicador desse relacionamento é o investimento 

que as empresas vêm fazendo em TI. Meirelles (2005) mostra que as empresas 

brasileiras, de médio e grande porte, investem porcentagens sempre crescentes, de 

seu faturamento, em tecnologia, chegando a uma média de 4,9% em 2003, 

impulsionada, principalmente, pelo setor de serviços. O autor mostra, ainda, que, 

nos últimos cinco anos, essa porcentagem aumentou quase quatro vezes. A 

pesquisa anual do Gartner Group (2004b) aponta que a média de investimento das 

empresas americanas em tecnologia foi de 2,78% da sua renda bruta, com 

expectativa de crescimento de 5% para 2005. 

A tecnologia pode participar dos negócios de três formas diferentes: 

1) Em primeiro lugar, há o mercado de tecnologia em si: o mercado mundial de 

serviços de TI aumentou 6,2% entre 2003 e 2004 (GARTNER GROUP, 2005); 

prevê-se que os gastos com TI (incluindo serviços de telecomunicação) crescerão 

4,7% a partir de 2005 (GARTNER GROUP, 2004a); no Brasil, de acordo com 

Meirelles (2004), venderam-se 5 milhões de micros, apenas no ano passado e que o 

mercado de vendas de computadores cresceu 9% em 2004.  

2) Além disso, as empresas buscam utilizar a tecnologia em razão dos benefícios 

que dela podem obter. Albertin e Moura (2004b, p.52) definem que os benefícios que 
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a TI pode trazer a uma empresa são cinco: 1) redução de custos; 2) aumento da 

produtividade; 3) aumento da qualidade; 4) aumento da flexibilidade e 5) estratégia 

de inovação. A manipulação de dados, informações e do conhecimento é, 

geralmente, considerada como uma parte importante da nova economia, e diversos 

autores têm escrito sobre a gestão de dados9, de informações e do conhecimento10. 

3) Por fim, a tecnologia pode promover um novo canal de negócios para as 

organizações, através de ambientes digitais, como a Internet. Tanto as empresas, 

quanto as organizações governamentais e o terceiro setor encontram na Internet, e 

no uso de novas tecnologias, uma forma de contato mais próximo com seus usuários 

e clientes. 

 

Loshin e Murphy (1997) expõem três razões pelas quais a Internet deveria ser um 

sucesso para as aplicações comerciais: 1) é um sistema aberto, que permite uma 

grande série de aplicações de boa performance, fáceis de usar e com grande 

compatibilidade; 2) a Internet não pertence a ninguém, não tendo restrições de 

acesso e permitindo a comunicabilidade com qualquer um conectado – mesmo que 

algumas tarifas devam ser pagas a servidores e provedores; e 3) há um esforço 

contínuo para que a World Wide Web (www) seja cada vez mais fácil de ser usada, 

tanto na navegação e na busca, quanto na publicação de conteúdos (p. 15-18).  

Albertin (2005) observa que o comércio eletrônico pode trazer uma série de 

contribuições para os negócios de uma empresa, em diversas dimensões, como se 

pode ver no quadro 2.1, abaixo: 

 

                                                 
9 Damiani, Oliveira e Emmert (2004) fazem uma boa revisão teórica sobre esse assunto, constatando 

seu vínculo intrínseco com a tecnologia. 
10 A partir de autores como Drucker, Senge, Nonaka e Takeuchi e Hamel e Prahalad, o conhecimento 

passou a ser considerado como um importante recurso para as empresas. Tapscott afirma que “a 
nova economia é também uma economia do conhecimento baseada na aplicação do know-how 
humano” (1995, p. 7, grifo do autor). 
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Dimensões Aspectos Contribuições 

Clientes e fornecedores • Adoção 
• Relacionamento 

• Relacionamento com 
fornecedores e clientes 

Produtos e Serviços 

• Adequação • Customização em massa 
• Inovação de produtos e 

serviços 
• Novos canais de venda e 

distribuição 
• Promoção de produtos e 

serviços 

Organização 
• Estratégia 
• Comprometimento 

• Novas Oportunidades 
• Estratégia Competitiva 
• Economia Direta 

Tecnologia 

• Privacidade e Segurança 
• Sistemas Eletrônicos de 

Pagamento 
• Adequação 

organizacional e 
Tecnológica 

• Aspectos Legais 

• Infra-estrutura pública 

Quadro 2.1. Estrutura de Análise do Comércio Eletrônico 

Fonte: ALBERTIN, 2005, p. 8. 

O setor bancário é um bom exemplo da maneira pela qual a tecnologia pode ser útil 

às empresas. Esse setor é o que, historicamente, mais investe em tecnologia 

(MEIRELLES, 2005). No período de 1998 a 2002, no Brasil, o volume total de 

transações pela Internet subiu menos de 20% ao ano, enquanto que as transações 

em bancos, nesse ambiente, cresceram a uma taxa de 180% ao ano (DINIZ, 2004) 

e, em 2004, o Brasil se tornou o segundo país, no mundo, em automação bancária 

(SCARTEZINI, 2004). Segundo Diniz, os bancos buscaram a Internet, basicamente, 

por três vantagens: a redução de custos operacionais em relação a outros 

ambientes; a possibilidade de garimpagem de dados pela possibilidade de manter 

informações mais detalhadas sobre os hábitos de clientes lucrativos;  e a 

possibilidade de oferecer ao cliente maior comodidade e uma diversidade de 

serviços, disponíveis em qualquer lugar, via Internet. O autor conclui que, mesmo 

com as preocupações quanto a esses serviços, tais como questões de segurança e 

dificuldade de utilização dos portais pelos usuários, os benefícios do ambiente www 

valem aquilo que nele investe o setor financeiro. 
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Do ponto de vista governamental, Martins resume os objetivos e princípios dos 

governos com os programas de e-government: 

Objetivos: Cortar custos e aumentar a eficiência; atender 
expectativas dos cidadãos e melhorar o relacionamento com a 
sociedade e facilitar o desenvolvimento econômico. [...] Princípios: 
colocar todas as informações e serviços on-line e fazer tudo on-line; 
assegurar acesso fácil e universal aos serviços e às informações on-
line; transformar os funcionários governamentais em trabalhadores 
do conhecimento; trabalhar com o setor privado e a sociedade e 
remover barreiras e liderar pelo exemplo. (MARTINS, 2004, p. 18) 

Assim, o ambiente virtual oferece aos governos uma possibilidade de diminuir 

custos, e oferecer serviços de melhor qualidade à sociedade, além de aumentar a 

divulgação e a transparência de informações, e, também, de alavancar a economia.  

O governo brasileiro lançou, em 2000, o programa Sociedade da Informação (2000), 

com o objetivo de “integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização de 

tecnologias de informação e comunicação, de forma a contribuir para que a 

economia do país tenha condições de competir no mercado global e, ao mesmo 

tempo, contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros na nova sociedade” 

(IDEM). 

Quanto ao terceiro setor, Iikuza (2003) escreve: “A exclusão digital, ou seja, o não 

acesso e o não uso da Internet nas organizações sem fins lucrativos, limitaria a 

gestão, a administração e o desenvolvimento das suas atividades, assim como o 

acesso e uso das novas tecnologias possibilitaria novas alternativas” (p. 100). 

Existem Organizações Não-Governamentais que baseiam toda sua atividade na 

Internet, como, por exemplo, a Rede de Informação para o Terceiro Setor – Rits 

(citada na Apresentação dessa dissertação). Outras, como a Pastoral da Criança11, 

dependem de computadores e redes disponíveis para obter informações sobre suas 

atividades. 

                                                 
11 Exemplo citado por Iikuza, 2004, p. 117-118. 
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Iikuza mostra, ainda, em sua pesquisa, que, das 333 ONG´s com site próprio que 

compõem sua amostra, “41,7% captam recursos por meio dos seus sites e 25,2% 

captam ou promovem o voluntariado utilizando esta ferramenta tecnológica” (p. 122). 

 

Castells resume bem o espírito do presente capítulo: 

“Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as sociedades 
dominarem a tecnologia e, em especial, aquelas tecnologias que são 
estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça o seu 
destino a ponto de podermos dizer que, embora não determine a 
evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou a sua 
falta) incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem 
como os usos que as sociedades, sempre em um processo 
conflituoso, decidem dar ao seu potencial tecnológico” (1999, p. 26). 

Para que as organizações, em geral, se beneficiem de qualquer um desses usos da 

tecnologia acima expostos, é necessário que os indivíduos, que compõem a 

sociedade na qual elas se inserem, façam um amplo uso de tecnologia, seja para 

adquiri-la, como usuários, seja para trabalhar com ela, seja para usá-la como veículo 

para consumo de outros bens. 

Se, por alguma razão, o indivíduo não se insere nesse contexto de uso amplo da 

tecnologia, não é possível às organizações obter benefícios através dela. Por essa 

razão, tanto o governo, quanto as empresas têm feito grandes esforços de Inclusão 

Digital. No próximo capítulo, abordaremos o tema da Inclusão Digital e o papel das 

atitudes do indivíduo frente a ela. 
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CAPÍTULO TRÊS – A INCLUSÃO DIGITAL E O PROBLEMA DA ADOÇÃO PELO 
INDIVÍDUO. 

 

Até agora, discutiu-se a importância da adoção de tecnologia para o avanço de uma 

determinada sociedade. Na Era da Informação, a inclusão digital torna-se, por isso, 

uma questão social de peso. No entanto, se a inclusão digital é vista como um 

problema “macro”, quando a observamos, em sua capilaridade, é o indivíduo que 

desponta. Eis porque o tema – ligado normalmente à administração de tecnologia, à 

administração pública, à economia e à política – tem sua interface com a Psicologia 

Social. 

 

1. Inclusão e Exclusão Digital 

 

O conceito de Inclusão Digital é novo, e ainda não está sedimentado (IIKUZA, 2003). 

Para Silveira (2001, p. 5), a inclusão digital relaciona-se com “prover o acesso dos 

segmentos mais pobres da população às tecnologias da informação”. Para esse 

autor, além de, simplesmente, ter acesso à tecnologia, é necessário que essa 

população tenha condições de gerar conhecimento a partir da acessibilidade. 

A exclusão digital seria, então, a nova face da exclusão social, já que a camada mais 

pobre da população não tem os recursos necessários para manter um computador 

caseiro, ou para conectar-se à internet, dados os custos a isso relacionados. Ainda 

de acordo com Silveira, o apartheid digital diminui as possibilidades de emprego, a 

capacidade de comunicação e o acesso e questionamento aos produtores de 

conhecimento. 

Fica claro que, para este autor, a exclusão digital relaciona-se ao uso da internet: “A 

exclusão digital ocorre ao se privar as pessoas de três instrumentos básicos: o 
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computador, a linha telefônica e o provedor de acesso. O resultado disso é o 

analfabetismo digital, a pobreza e a lentidão comunicativa, o isolamento e o 

impedimento do exercício da inteligência coletiva” (p. 18). 

Baggio (2003) mapeou a inclusão/exclusão digital no Brasil. Para tanto, definiu um 

Índice de Inclusão Digital que, a princípio, baseia-se em dois componentes: a 

Inclusão Digital Doméstica (IDD) e a Inclusão Digital nas Escolas (IDE). De acordo 

com o autor, outros componentes deverão ser contemplados em pesquisas 

próximas, a saber: a Inclusão Digital e o Emprego; a Inclusão Digital e os Negócios e 

a Inclusão Digital no Governo. Assim, ele vincula seu conceito de Inclusão Digital 

aos canais de acesso à tecnologia. 

Usando os trabalhos da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio (PNAD) e o 

Censo Demográfico (ambos realizados pelo IBGE), o autor define, como principais 

variáveis para o mapeamento realizado, o acesso doméstico a computador e internet 

(IDD) e acesso a computador nas escolas (IDE)12. O autor cita outras variáveis, 

dependentes dessas duas, para caracterizar a inclusão digital, de acordo com a 

tabela abaixo: 

Tabela 3.1: Variáveis usadas no Mapa da Exclusão Digital – Brasil - 2003 

PESQUISA 
PNAD CENSO OUTRAS PESQUISAS 
VARIÁVEIS Orçamento Familiar 
Gênero Urbanização Padrão de Vida 
Idade Raça  
Escolaridade Religião  
Posição na Família Natureza da União  
Setor da Atividade Estado Civil  
Imigração Contribuição para Previdência  
Unidade da Federação   
Fonte: Baggio, 2003.  
 

                                                 
12 O autor, no entanto, cita, em seu texto, o acesso a telefones celulares como parte da Inclusão 

Digital. 
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Iikuza (2003) faz uma boa revisão bibliográfica do tema inclusão/exclusão digital, 

começando por citar seus ‘sinônimos’, como digital divide13, apartheid digital, info-

exclusão, os “sem-tela” e digital gap. 

De acordo com esse autor, o conceito ainda não está bem consolidado, e permite 

múltiplas interpretações, o que, provavelmente, se deve ao fato de ser ele um 

conceito novo, pois a busca de sua compreensão começa com a introdução e 

difusão da informática e, em especial, da internet, na sociedade, a partir de 1980, 

(IDEM, 2003, p. 36). 

Na opinião do mesmo, o termo exclusão digital “parece remeter a uma compreensão 

da marginalidade, ou seja, de algo que indica os que ‘estão dentro’, fazem parte do 

sistema econômico e social, e os que ‘estão fora’, à margem da sociedade” (IDEM, 

p. 38). Em sua dissertação, esse autor usa, como definição de exclusão digital, “o 

não acesso e o não uso da internet” (p. 40). 

Iikuza (p. 35) alerta, ainda, para o fato de diversos fatores sociais, derivados de 

contextos sociais amplos e complexos, também se relacionarem com a exclusão 

digital. Em debate com esse autor, na mesa “Inclusão Digital”, ocorrida no I 

Congresso Anual de Tecnologia da Informação, realizado em São Paulo, em 2004, 

concluímos que o estudo das atitudes diante  da tecnologia, por seus aspectos 

grupais, sociais e culturais, seria desejável, para esclarecer de que maneira esse 

contexto influi na inclusão digital. 

Cruz (2004, p. 9), escrevendo para o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, afirma que “a inclusão digital deve favorecer a apropriação 

da tecnologia, [...] que torn(a) o indivíduo capaz de decidir quando, como e para que 

utilizá-la”. 

Além do Instituto Ethos, outras organizações brasileiras têm se voltado para a 

questão da inclusão digital. O Comitê para Democratização da Informática – CDI – 

define sua missão como sendo a de “promover a inclusão social de populações 

                                                 
13 A tradução “divisão digital” será utilizada durante o presente texto. 



43 

 

menos favorecidas, utilizando as tecnologias da informação e comunicação como 

um instrumento para a construção e o exercício da cidadania” (CDI, 2004). De 

acordo com essa organização, a inclusão digital vincula-se à empregabilidade, à 

geração de renda, ao acesso à informação e à cidadania. 

A Camara e-net afirma que a universalização do acesso às pessoas físicas, através 

da inclusão digital via escolas, centros comunitários, bibliotecas e diversos outros, 

trará como benefícios: 1) a evolução de outros processos de relacionamento digitais; 

2) a redução de custos e a otimização de processos, em especial para as empresas 

e o governo; 3) o aumento da possibilidade de contato e troca de informações entre 

os indivíduos, possibilitando desenvolvimento tanto pessoal como profissional; 4) 

comodidade, praticidade, agilidade e segurança no acesso a serviços públicos e 

privados e à cultura e 5) apoio ao processo educacional (CAMARA E-NET, 2003). 

Quando se discute inclusão digital, o aspecto mais abordado diz respeito ao acesso 

amplo à população, em especial da internet (SILVEIRA, 2001; BAGGIO, 2003; CDI, 

2004). A capacitação – formação para utilizar o computador e a internet – também 

aparece como essencial (TAKAHASHI, 2000; OLIVEIRA, CUNHA E SANTOS 

FILHO, 2003; SILVEIRA, 2003; CAMARA E-NET, 2003). Acesso e capacitação são 

bons indicadores do fenômeno. No entanto, quando pensamos em estratégias para 

Inclusão, a atitude14 dos indivíduos em relação às tecnologias deve ser estudada 

(ALBERTIN, 2005; GALERY e ALBERTIN, 2004). 

DiMaio, Baum e Keller (2002, p.4), por exemplo, citam as comunidades que “não 

querem, mais do que não têm, acesso à tecnologia”. Em seguida, eles apontam 

diversos ‘medos’ que fazem parte das crenças e cognições dessas comunidades: 

falhas na proteção dos dados, cenários ‘grande irmão’15, ruptura social e 

desemprego (IDEM). 

                                                 
14 Retomaremos esse assunto mais abaixo, ainda neste capítulo. 
15 ‘Grande Irmão’ foi tirado do livro 1984, de George Orwell, onde todos os indivíduos eram 

constantemente vigiados por um computador central – o Grande Irmão – acabando com a 
individualidade. 
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Fora do Brasil, o presente tema tem sido tratado como o gap de oportunidades, 

experimentado por aqueles que têm um acesso limitado à tecnologia, seja por 

causas econômicas, educacionais, físicas ou culturais. Tal fenômeno tem sido 

chamado de Divisão Digital (DIMAIO, BAUM e KELLER, 2002, p. 2). Uma tendência 

entre autores estrangeiros é ver o fenômeno como multidimensional. Norris (2001) o 

analisa sob três pontos de vista: o da divisão global (macro-economia e 

relacionamentos globais, dando ênfase à dependência entre desenvolvimento e 

acesso à tecnologia); o da divisão social (classes e condições sociais, analisando 

poder aquisitivo, atividade profissional, instrução, idade, sexo e raça) e o da divisão 

democrática (relação entre o cidadão e o governo, e-democracia, inclusão social). 

Cuneo (2002) propõe, de forma bastante completa, doze dimensões para se 

entender a exclusão digital: demográfica; geográfica/engenharia; gerontológica; 

feminista; educacional; econômica; sociológica; do trabalho; cultural, de deficiências 

físicas; política e psicológica. 

 

Por outro lado, ainda se critica a importância dada aos esforços de inclusão digital. 

Iikuza (2003) argumenta que ainda não existem razões claras, nem pesquisas 

conclusivas, que vinculem a inclusão digital à inclusão social. 

A internet foi antecedida pelo telefone, rádio e televisão, entre outras 
tecnologias. Cada qual em sua época gerou uma expectativa de que 
haveria a melhoria de condições sociais e econômicas porque 
haveria uma difusão em larga escala da informação e do 
conhecimento. Mesmo considerando que a internet tem 
características que a diferenciam das outras mídias [...] não haveria 
sobre a internet uma expectativa demasiada quanto ao seu poder de 
transformação social? (IDEM, p. 59) 

No entanto, se as pesquisas sobre os benefícios da inclusão digital ainda não são 

conclusivas, parece difícil negar a importância que a Internet tem atualmente e, 

como foi visto no primeiro capítulo, diversas pesquisas ligam o desenvolvimento de 

uma sociedade ao domínio e uso das tecnologias mais importantes de sua época. 

Autores como Castells (1999), Habermas (IN FEENBERG, 1996) e Forrester (1997) 

fazem pesadas críticas à tecnologia, que é vista como uma ferramenta de 
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dominação e exclusão. Outros teóricos como Lévy (1996) e Marcuse (in 

FEENBERG, 1996) vêem a tecnologia com um potencial transformador. No entanto, 

a presente dissertação não tem a ambição de aprofundar-se no caráter social da 

tecnologia. Apesar de entender que a questão social é intrínseca ao tema dessa 

dissertação, nosso foco de interesse serão os indivíduos. 

 Nesse sentido, podemos entender que a inclusão digital, no nível individual, 

confunde-se com a questão da adoção de uma tecnologia. 

 

2. Adoção de Tecnologia 

 

“Fazer uma nova idéia ser adotada, mesmo quando ela tem vantagens óbvias, é 

difícil”. Dessa forma, Rogers (2003, p. 1, tradução nossa) começa seu livro sobre a 

difusão de inovações. Ele define ‘difusão’ como “o processo através do qual uma 

inovação é comunicada através de certos canais, através do tempo, entre os 

indivíduos de um sistema social” (IDEM, p. 5, tradução nossa). Ele continua: 

“Difusão é um tipo de mudança social, definida como o processo através do qual 

ocorrem alterações na estrutura e na função de um sistema social. Quando novas 

idéias são inventadas, difundidas, adotadas ou rejeitadas, levando a determinadas 

conseqüências, ocorre uma mudança social” (IDEM, p. 6, tradução nossa, grifos do 

autor). 

Assim, a inclusão digital pode ser entendida como a difusão das tecnologias digitais, 

em especial da Internet, dentro de sistemas sociais. “Um sistema social é definido 

como o conjunto de unidades inter-relacionadas que se unem na resolução de 

problemas para alcançar uma meta comum” (IDEM, p. 23, tradução nossa). Os 

sistemas sociais divergem em sua estrutura, que é definida como os arranjos 

padronizados que dão regularidade e estabilidade aos comportamentos daqueles 

que fazem parte do sistema. A estrutura é, portanto, uma série de informações que 
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formam os padrões compartilhados pelos indivíduos que compõem o sistema e, 

dependendo de seu conteúdo, ela pode facilitar ou impedir a difusão dentro destes16. 

O processo de adoção, para Rogers, que leva à difusão de uma tecnologia, a partir 

das atividades do adotante, tem cinco etapas: (1) conhecimento: tomada de 

conhecimento sobre uma inovação; (2) persuasão: formação da atitude, positiva ou 

negativa, a respeito da inovação; (3) decisão: decisão de adotá-la ou rejeitá-la; (4) 

implementação: uso da nova tecnologia e (5) confirmação: reforço ou abandono da 

decisão de uso. Um modelo resumido desse processo é dado por Thong (1999, p. 

187), ao afirmar que a adoção de tecnologia passa por três estágios: 1) iniciação, na 

qual informações sobre a tecnologia são reunidas e avaliadas; 2) adoção, na qual a 

decisão sobre a adoção da tecnologia é tomada e 3) implementação. Este autor, 

centrando seu estudo na adoção de sistemas de informação em pequenas 

empresas, conclui que a atitude positiva em relação à vantagem, compatibilidade e 

complexidade do sistema é de importância primária para a decisão de adoção 

desses sistemas.  

Moore (1999) busca entender como se dá o ciclo de vida da adoção de tecnologia 

(figura 3.1). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1: Ciclo de Vida de Adoção da Tecnologia 
Fonte: MOORE, 1999. 

 

                                                 
16 Nesse sentido, o estudo das atitudes pode ser entendido como o estudo das idéias padronizadas 

que formam tal estrutura social. 
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Para este autor, existem cinco categorias de adotantes, diferenciados, de forma 

geral, pelo tempo que levam para adotar uma tecnologia: 1) os inovadores são 

usuários que adquirem novas tecnologias agressivamente, tendo a tecnologia, em si, 

como principal interesse; 2) os usuários adiantados adquirem novas tecnologias por 

serem hábeis em imaginar, entender e apreciar seus benefícios, baseando suas 

decisões mais na própria intuição do que em referências bem estabelecidas; 3) a 

maioria adiantada adota as tecnologias como os usuários adiantados, porém com 

um forte senso prático, esperando referências bem estabelecidas de mercado; 4) a 

maioria tardia normalmente não se sente tão à vontade com a tecnologia, e costuma 

esperar que uma tecnologia se torne um padrão estabelecido antes de decidir utilizá-

la, ainda assim dependendo de suporte; 5) os retardatários são aqueles que “não 

querem nada com novas tecnologias” (MOORE, 1999, p. 13). 

Moore também aceita que o papel do indivíduo e da comunidade é essencial para a 

adoção.  O autor afirma que “a tecnologia é absorvida em uma dada comunidade em 

estágios correspondentes aos perfis psicológicos e sociais dos vários segmentos 

dentro desta comunidade” (IDEM). 

Pereira (2002) argumenta que a adoção de tecnologia deve ser estudada do ponto 

de vista do adotante, e não das atividades de implantação ou de fatores ligados à 

tecnologia em si. Para este autor, a adoção é um processo de sensemaking17 que 

não começa com a adoção da tecnologia em si, mas “com a formação das 

percepções iniciais e representações simbólicas da tecnologia” (IDEM, p. 41, 

tradução nossa). Ou seja, a adoção, ou não, de uma tecnologia depende dos 

sistemas de crenças e cognições do futuro usuário. Para o autor, as atitudes a 

respeito da adoção são formadas em experiências passadas, ou provêem de 

experiências com tecnologias similares, não só ditando o comportamento em relação 

a uma adoção atual, como também moldando, em parte, a forma pela qual um 

indivíduo vê a si mesmo – sua identidade. Essas atitudes podem ser formadas 

através de feedbacks recebidos no passado, de suas ações, ou de sua observação 

das ações de outros, e de sua reflexão sobre suas percepções (IDEM, p. 42). 
                                                 

17 Sensemaking seria o “processo cíclico de tomar uma ação, extrair informações dos estímulos 
resultantes dessa ação e incorporar tais informações e estímulos dessa ação nos modelos mentais 
que guiarão novas ações” (PEREIRA, 2002, p. 40). 
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Bloch, Pigneur e Segev (1996) definem alguns dos fatores, ligados à adoção de uma 

nova tecnologia pelos consumidores (Figura 3.2). 

 
Figura 3.2. Fatores que afetam a adoção de novas tecnologias 
Fonte: BLOCH; PIGNEUR; SEVEG, 1996 

 

Estes autores chamam a atenção para o fato de que a relutância das pessoas em 

mudar (resistência às mudanças) é uma questão chave na adoção. Morris e 

Venkatesh (2000) apontam que existem evidências significativas de que a atitude 

diante da tecnologia influencia a sua adoção, de forma veemente, seja em curto, ou 

em longo prazo, principalmente entre usuários jovens.  

Como vimos até agora, a atitude está na base da teoria da adoção. A partir desses 

dois conceitos, diversos modelos de aceitação foram criados18. O Modelo de 

Aceitação de Tecnologia (TAM)19 tem se mostrado um dos modelos mais bem 

aceitos na área de adoção de tecnologia (PHILIPS, CALANTONE, LEE, 1994; 

BUENO, 2004; MIRANDA, 2004). 

 
                                                 

18 O Marketing se apropriou amplamente do conceito de atitude para estudar a aceitação de produtos, 
a adoção de tecnologias e a difusão de inovações, criando ou adaptando modelos como os da Teoria 
da Ação Fundamentada, Teoria do Comportamento Planejado, a Teoria da Experimentação e o 
Modelo de Bobbitt e Dabholkar (BARBOSA, 2004). 

19 Sigla em inglês de Technology Acceptance Model. 

Barreiras de Uso 
• Necessidade de infraestrurura para dar suporte à tecnologia 
• Aspectos percebidos a respeito da nova tecnologia 
• Curva de aprendizagem 

Tecnologia 
• Benefícios percebidos 
• Custos diretos 
• Custos indiretos (p.e. treinamento) 

Soluções Alternativas 
• Tecnologias concorrentes 

Fornecedores 
• Propensão a investir 
• Propaganda 
• Fragmentação do market 

share do fornecedor 

Clientes 
• Taxa de renovação para 

produtos substituídos 
• Resistência à mudança 
• Experiências passadas com 

produtos similares 
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3. Modelo de Aceitação de Tecnologia 

 

O Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM), criado por Davis em 1986, busca 

delinear de que maneira se formam as atitudes diante da tecnologia, a partir de duas 

crenças: 1) a utilidade percebida e 2) a facilidade de uso percebida. Davis (1989, 

apud BUENO, 2004, p. 35) define o TAM de acordo com o esquema abaixo (figura 

3.2). 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3. Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) 
Fonte: DAVIS, 1989 apud BUENO, 2004, p. 34  

 

Assim, podemos perceber que, de acordo com o modelo, o uso real do sistema é 

antecedido pela intenção comportamental do uso que, por sua vez, é determinada 

pela atitude em relação a uma tecnologia. Davis (1989) assume que a atitude pode 

ser prevista a partir das duas variáveis descritas acima, que ele define da seguinte 

forma: 

1) Utilidade Percebida: é o grau em que uma pessoa acredita que usar uma 

determinada tecnologia aumentará sua performance no trabalho. 

2) Facilidade de Uso Percebida: o grau em que uma pessoa acredita que usar uma 

determinada tecnologia acarretará em pouco ou nenhum esforço. 
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O TAM é um modelo estatístico utilizado para predizer o uso de uma tecnologia, que 

utiliza escalas para as duas variáveis, relacionadas com o uso através de regressões 

lineares. Apesar de o modelo contemplar as variáveis externas que levam à 

construção das crenças de utilidade e facilidade de uso, essas variáveis são vistas 

como pouco claras (BUENO, 2004, p. 38) ou difíceis de medir, sendo um 

agrupamento de ‘outras variáveis’ implícitas (MIRANDA, 2004, p. 34). 

Por outro lado, tais variáveis externas fazem parte da estrutura dos sistemas sociais, 

nos quais se verifica a aceitação da tecnologia. Philips, Calantone e Lee (1994), por 

exemplo, incluem a variável ‘afinidade cultural’ para adequar o TAM a estudos de 

adoção de tecnologia estrangeira. O próprio Davis (1993, apud BUENO, 2004) 

incluiu as características do projeto de implantação como determinantes da 

facilidade de uso e da utilidade. Lederer et al (2000, apud BUENO, 2004), adicionou 

as experiências anteriores – os antecedentes – propondo uma série de novas 

características, tais como facilidade de entendimento, foco na navegação, qualidade 

de informação, entre outras. Heijden (2004) acrescentou o prazer às variáveis 

presentes no modelo de decisão de uso. 

 Este último autor, ao discutir o TAM, adverte que o modelo foi testado, basicamente, 

em ambientes de trabalho, o que o simplifica. Sua conclusão é que, em ambientes 

que não são orientados para a produtividade, a percepção de divertimento é tão 

importante quanto a percepção de facilidade do uso e mais importante que a 

percepção de utilidade. 

Quando pensamos em inclusão digital, então, levanta-se a questão: para os 

excluídos, a inclusão é uma questão de utilidade percebida? Grande parte da 

população excluída tem renda média baixa e não utiliza a Internet em seu trabalho 

(BAGGIO, 2003). Como ‘convencer’ essas pessoas de que a adoção do computador, 

por exemplo, facilitará sua vida ou lhes trará vantagens? Como traçar estratégias 

para atingir esse público, que pode ter poucas informações sobre a utilidade e a 

facilidade de uso de determinada tecnologia? Que tipo de campanha, ou estratégia, 

pode ser levada a cabo, para se modificar a atitude negativa ou neutra desses 

excluídos, ou, ainda, fortalecer sua atitude positiva? O que é necessário fazer para 
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levar tais pessoas aos telecentros, infocentros e outras iniciativas, governamentais 

ou não, de inclusão? 

Na presente dissertação, parte-se da hipótese de que é necessária uma pesquisa 

básica20 sobre as chamadas ‘variáveis externas’, aquelas cognições e crenças que 

vão formar a atitude e levar a uma intenção de comportamento. Para tanto, vamos, 

agora, definir o conceito de atitude. 

 

4. Atitude 

 

A atitude já era considerada um tema central para a psicologia social, em 1945, 

quando Anselm Strauss escreveu o artigo “The concept of attitude in Social 

Psychology” (IDEM, 1945). De acordo com Thorngate (2001, p. 88, tradução nossa), 

“psicólogos sociais têm estudado a formação de atitudes, e suas mudanças, por 

cerca de 80 anos [...]. Existem muitas dúzias de teorias de formação de atitudes, e 

suas mudanças, e muito mais de 20.000 pesquisas na área”. 

Rodrigues (1979, p. 397) define atitude como “uma organização duradoura de 

crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva pró, ou contra, um objeto 

social definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos 

relativos a esse objeto”. 

Em primeiro lugar, essa definição significa dizer que a atitude é a base da relação 

entre um indivíduo e a realidade que o cerca. Ela é formadora da realidade, no 

sentido de ser a “tradução” interna, em termos de idéias e crenças, do mundo que 

nos cerca. Eagly e Chaiken (1998, p. 292, tradução nossa) afirmam que “as atitudes 

organizam e estruturam estímulos provenientes de um ambiente informacional 

ambíguo”. Assim, as atitudes funcionam como um ‘filtro’ para o processamento de 
                                                 

20 Ou seja, uma pesquisa que busque entender as bases da atitude em seus conteúdos para que, a 
partir daí, pesquisas aplicadas de modificação possam ser formuladas, levando a estratégias de 
resolução dos problemas (ROGERS, 2003, p. 140-141). 
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informações, selecionando-as – ou seja, direcionando a percepção e o julgamento 

de um indivíduo em relação a elas. Algumas pesquisas apontam a possibilidade de a 

memória poder estar associada à atitude, num sentido seletivo: informações pró-

atitudinais são mais relembráveis que informações contra-atitudinais (IDEM, p. 294-

295). 

Como conseqüência disso, a atitude torna-se, também, a base da identidade, pois 

identificamo-nos com nossas idéias a respeito do mundo, e, pela mesma razão, a 

atitude se torna base das relações grupais e sociais, pois identificamo-nos com 

grupos que têm as mesmas atitudes que nós temos, e compartilhamos as atitudes 

com esses grupos (RODRIGUES, 1979, p. 397). 

Além disso, a definição de atitude implica que ela tem três componentes formadores: 

(1) cognitivo, (2) afetivo e (3) comportamental. 

 

a) Componente Cognitivo 

 

A atitude é um conjunto de crenças e cognições. Isso significa que nossas idéias 

sobre um determinado objeto – verdadeiras ou não – predispõem nossos 

comportamentos. De acordo com Piaget21, o ser humano aprende em sua interação 

com o mundo, através de esquemas de ação – nossa atuação direta sobre o mundo 

– e esquemas de representação – o significado simbólico que damos às ações 

(vivenciadas ou observadas). Através desses esquemas podemos interpretar e dar 

significado ao meio no qual nos inserimos. Esta representação simbólica do mundo 

passa a fazer parte das atitudes, mesmo sendo falsas – ou seja, o que aprendemos 

será realidade para nós, mesmo não sendo parte do meio. Para dar um exemplo, 

lembremos que Cristóvão Colombo foi chamado de louco por tentar ir para as Índias 

navegando para o ocidente, pois ele “cairia” no fim do mundo. Para todas as 

pessoas que acreditavam que a Terra era plana, tal fato era “real” e óbvio. Tal fato 

                                                 
21 Ver Coutinho e Moreira, 1998 
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também ilustra como o sistema de crenças e cognições afeta o comportamento: 

navegadores que acreditavam que a Terra era plana nunca teriam tentado chegar às 

Índias navegando para o oeste. 

Quanto mais forte é o sistema de crenças e cognições que um indivíduo tem a 

respeito de um objeto – ou seja, quanto maior conhecimento (correto ou errôneo) se 

tem desse objeto – mais intensa será a atitude em relação ao objeto. Tal fato é muito 

relevante, pois significa que, se o conhecimento sobre um objeto é pequeno, a 

atitude sobre ele não é intensa, o que pode não levar a uma reação diante daquele 

objeto. No entanto, a atitude pouco intensa (ou neutra, como a chamo neste projeto), 

também significa que não há resistências diante do objeto e, muitas vezes, aumentar 

o conhecimento sobre tal objeto é o suficiente para levar a um novo comportamento 

em relação a ele. 

Por exemplo, é possível que uma pessoa não use uma determinada tecnologia – 

digamos, o e-mail – porque conhece pouco a respeito dele. À medida que ele 

aprende, através de esquemas de representação (vendo outras pessoas utilizando-

o, ou elogiando o e-mail, e recebendo informações sobre seu uso), ou de ação 

(aprendendo a usá-lo na prática, utilizando-o em turmas de treinamento ou sendo 

forçado a responder e-mails de superiores), ele aumentará seu repertório de 

conhecimento sobre o mesmo, descobrirá suas vantagens ou desvantagens, o que o 

levará a determinados comportamentos (de adoção ou de evitação, por exemplo). 

O grau de conhecimento de um objeto é essencial para se entender a atitude em 

relação a ele e é extremamente importante para se traçarem estratégias de adoção. 

No entanto, ele não é o único fator a ser considerado, como veremos a seguir. 

 

b) Componente Afetivo 

 

O componente afetivo diferencia as atitudes das opiniões e crenças. Um indivíduo 

pode ter uma opinião favorável em relação à reciclagem, por exemplo, e, ainda 
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assim, não ter um comportamento coerente com essa opinião, ou seja, não reciclar 

seu lixo. As opiniões e crenças, como foi dito acima, são, muitas vezes, moldadas 

pelas pressões sociais. Apenas as opiniões e crenças ligadas a um traço afetivo são 

formadoras de comportamentos. 

Rodrigues (1979) afirma que, sobre um determinado sistema de cognições, pode 

haver uma carga afetiva pró ou contra um objeto social. Essa carga pode ter sido 

formada através de experiências concretas no mundo (por exemplo, uma punição 

recebida por determinado comportamento), ou por experiências simbólicas (por 

exemplo, participar de um grupo que tem preconceitos raciais pode levar a atitudes 

preconceituosas). Os grupos de pertença (família, escola, organizações das quais 

um indivíduo participa, torcidas etc.) têm um papel decisivo na formação das 

atitudes, pois o compartilhamento destas é essencial para a aceitação no grupo e, 

assim, para a sensação de pertencimento a esse grupo. 

Rosenberg (citado por Rodrigues, 1979, p. 399-400), demonstrou que o componente 

cognitivo e o afetivo de uma determinada atitude são coerentes entre si. Ele 

demonstrou, também, que a mudança de qualquer um desses componentes leva à 

modificação do outro: “a destruição da congruência afetivo-cognitiva através da 

alteração de qualquer um desses componentes põe em movimento processos de 

restauração da congruência os quais, sob certas circunstâncias, conduzirão a uma 

reorganização atitudinal, através da mudança complementar no componente não 

alterado previamente” (HOVLAND, ROSENBERG,  APUD RODRIGUES, 1979, p. 

400). 

A experiência de Rosenberg tem um forte impacto ao se traçarem estratégias de 

modificação da atitude. Há que se alertar, no entanto, que a atitude deve ser bem 

conhecida antes de se traçar a estratégia. Levine e Murphy (1943) demonstraram 

que a atitude influencia a aprendizagem e que, quando uma atitude já está 

estabelecida, as curvas de aprendizagem e esquecimento são dependentes desta 

atitude, ou seja, as pessoas aprendem com mais dificuldade assuntos contrários às 

suas atitude e deles se esquecem mais rapidamente, e vice-versa. 
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c) Componente Comportamental 

 

Há alguma controvérsia a respeito de as atitudes serem predisposições para 

determinados comportamentos ou se elas são as forças motivadoras propriamente 

ditas. No entanto, é certo que atitude e comportamentos são fortemente ligados. 

Newcomb et al (citado por Rodrigues, 1979) representam a relação entre atitudes e 

comportamentos de acordo com a figura 3.3, abaixo: 

 

 
Figura 3.4. Papel das atitudes na determinação do comportamento 
Fonte: RODRIGUES, 1979  
Nota: Adaptado de Newcomb et al. pelo autor. 
 

O componente comportamental é o componente visível, e facilmente observável, de 

uma atitude. Ele é congruente com os componentes afetivo e cognitivo. 

Alguns estudos (como La Pière, Kurtner et al)22, parecem sugerir que, nem sempre, 

as atitudes expressas e os comportamentos são congruentes. No entanto, é 

necessário que se levem diversos fatores em consideração. O primeiro é que os 

comportamentos parecem ser multiatitudinais (RODRIGUES, 1979), ou seja, várias 

atitudes influenciam um indivíduo no momento em que ele deve escolher um 

determinado comportamento, Nosso comportamento, quando cometemos uma gafe, 

por exemplo, modifica-se de acordo com o contexto no qual estivermos inseridos no 

momento da gafe: situação formal, em família, ambiente descontraído. Isso, porque 

as atitudes são construídas socialmente e dentro dos nossos grupos de pertença. 

                                                 
22 Citados por Rodrigues, 1979, p. 402 
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Um segundo fator, que já foi brevemente discutido, é que as atitudes expressas 

também são comportamentos, ou seja, estão sujeitos a outras atitudes, relativas ao 

contexto no qual nos encontramos, no momento em que as expressamos. Por isso, 

afirmamos anteriormente que as pressões sociais podem influenciar nossas 

opiniões, pois o contexto no qual expressamos tais opiniões podem ser objetos 

atitudinais. Por essa razão, as atitudes são consideradas variáveis intervenientes, 

como será discutido abaixo, na Metodologia. 

 

Já Young (IN YOUNG, FLÜGEL ET AL, 1967) afirma que o termo ‘atitude’ foi usado 

no limitado sentido de predisposição motriz e mental para a ação, e no sentido de 

tendências a reações em novas situações. Este autor definiu ‘atitude’, por fim, 

simplesmente como ‘uma tendência à ação’ (IDEM, p. 7). O autor continua: “as 

atitudes são hábitos internos, em sua maior parte inconscientes, e indicam as 

tendências reais da conduta manifesta, melhor que as expressões verbalizadas que 

chamamos de opinião” (IDEM, p. 8, tradução nossa). 

Young vê três propriedades importantes nas atitudes: 1) apesar de não serem 

palavras (imagens ou idéias verbalizadas), as atitudes estão, geralmente, 

associadas a imagens, idéias e objetos externos à atenção; 2) as atitudes 

expressam uma direção, aproximando ou afastando o indivíduo dos objetos sociais 

aos quais se relacionam: gosto ou desgosto; procura ou repulsa; amor ou ódio e 3) 

as atitudes estão ligadas a sentimentos e emoções. 

De acordo com Germani (IN YOUNG, FLÜGEL ET AL, 1967), o estudo das atitudes 

tem, como antecessor do encontro, os estudos de antropologia cultural e sociologia 

européia, chegando, mais tarde, à categoria psicológica (ou seja, aplicada aos 

indivíduos mais do que às sociedades). O autor cita o sociólogo Tarde e sua teoria 

das forças sociais (reduzidas a duas: as crenças e os desejos) como precursora da 

teoria atitudinal, além de Ward e Small, que concordam com Tarde quanto ao papel 

do desejo no processo social. A teoria dos instintos – e McDougall, seu autor 

clássico – também aparece como precursora da teoria das atitudes, assim como a 

teoria de “aptidão”, do sociólogo Waxweiler (IDEM).  
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A escola americana de psicologia social, de tendência comportamental, foi a que 

mais assiduamente pesquisou o tema (IDEM, p. 14). O conceito foi introduzido na 

sociologia americana através de Thomas e Znaniecki, como “a contrapartida social 

do valor social” (IDEM, p. 17, tradução nossa) e se popularizou nas pesquisas da 

psicologia social, em especial nas de opinião pública, em que o conceito fazia a 

ponte entre o indivíduo e a sociedade. 

Bem (1970) estuda as atitudes e as crenças de forma separada23. Esse autor busca 

entender as fundações das crenças e atitudes, propondo que são quatro as 

atividades humanas que as fundamentam: pensar, sentir, comportar-se e interagir 

com os outros. Crenças seriam, para Bem, o conjunto de suposições de um 

indivíduo, que compõem seu entendimento sobre si mesmo e sobre o ambiente no 

qual se insere. Atitudes, seriam “gostos e desgostos”, ou seja, as afinidades e 

aversões a situações, objetos, pessoas e outros elementos do ambiente em que nos 

encontramos, que têm suas raízes nas emoções, comportamentos e influências 

sociais sobre os indivíduos (IDEM, p. 4 e 14). 

Bem afirma, ainda, que tanto crenças quanto atitudes podem ser retrocedidas, 

através de silogismos, a crenças ‘primitivas’, que são dadas como verdadeiras e 

reais. Assim, as atitudes, do ponto de vista cognitivo, seriam regras obtidas através 

de silogismos que partem de nossas crenças primitivas. No entanto, tais crenças 

podem não ser conscientes, o que significa dizer que a crença por trás de uma 

atitude pode não ser óbvia ou familiar, mesmo para o indivíduo que a apresenta, 

sendo, em alguns casos, inconsciente24. 

Além do aspecto cognitivo, Bem sugere que as atitudes tenham bases emocionais, 

adquiridas através de condicionamento – um determinado estímulo é condicionado a 

uma resposta emocional, positiva ou negativa, surgindo cada vez que o indivíduo se 

confronta com o estímulo – ou, mais provavelmente, através de generalizações 

semânticas, transmitidas a nós por outras pessoas. Bem supõe que, ao adquirir 
                                                 

23 De acordo com Miranda (2004), há uma tendência de se ver crenças, atitudes e comportamentos 
como construtos separados, ao invés de ver crenças e comportamentos como componentes da 
atitude. Rodrigues também comenta sobre a controvérsia em se considerar o comportamento como 
parte da atitude e, não, resultante dela, como visto acima.  

24 Bem usa o termo ‘inconsciente’ no sentido freudiano, significando conteúdos que não estão 
acessíveis à consciência por mecanismos defensivos psicológicos (p. 21-23). 



58 

 

cognições através de, por exemplo, relatos de outras pessoas, de alguma forma a 

carga emocional é repassada, como que por “contágio” (BEM, 1970, p. 43). As 

generalizações são respostas que se tornam condicionadas, não apenas para o 

estímulo direto, mas para estímulos semelhantes. Por exemplo, uma pessoa que foi  

atropelado atravessando uma determinada rua pode generalizar o medo de ser 

atropelado em qualquer rua que atravesse, e não apenas ao atravessar a mesma 

rua. O ser humano é capaz de generalizar respostas, tanto quando os estímulos são 

físicos (como a dor, no exemplo acima), mas também para estímulos de mesmo 

significado. Isso significa dizer que pode-se generalizar o significado de um objeto 

para outros objetos. Por exemplo, pessoas que tiveram experiências ruins com 

telefones celulares podem generalizar sua resposta emocional negativa para outras 

tecnologias, como computadores e caixas eletrônicos, pois essas tecnologias 

passam a ter significado semelhante para ele. 

Além disso, o aspecto comportamental também é visto como base das crenças e 

atitudes. Assim como Rodrigues (1979), Bem afirma que existem evidências 

suficientes para sugerir que as modificações de comportamento podem modificar as 

crenças e atitudes em seus aspectos cognitivos e emocionais (p. 54). Duas teorias 

são apresentadas para tentar explicar porque o comportamento é base das crenças 

e atitudes: a teoria da dissonância cognitiva e a teoria da percepção própria. 

A teoria da dissonância cognitiva afirma que os comportamentos são congruentes 

com as crenças e atitudes e, caso haja uma inconsistência, o indivíduo vai 

experimentar um desconforto conhecido como “dissonância cognitiva”, que o levará 

a tentar resolver tal incongruência. Haveria, pois, duas formas de resolução da 

dissonância cognitiva: modificar o comportamento para se adequar às crenças e 

atitudes, ou modificar essas últimas, de modo a se adequarem ao novo 

comportamento. Bem cita diversas pesquisas que indicam que essa segunda forma 

de resolução da inconsistência é possível (p. 55-56, 66). A teoria da percepção 

própria sugere que um indivíduo usa seu próprio comportamento para ajudá-lo a 

determinar seu estado interno (“eu como brócolis, portanto eu gosto de brócolis”).  

Por fim, Bem levanta a hipótese que existe uma base social para as crenças e 

atitudes. As influências sociais perpassam as crenças e atitudes de um indivíduo, de 
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forma mais superficial, ou mais profunda25. Estas influências podem vir da mídia de 

massa, na aquisição de normas sociais, através dos grupos nos quais o indivíduo se 

insere ou de influências interpessoais. Kanner (IN YOUNG, FLÜGEL ET AL, 1967, p. 

36-37, tradução nossa, grifo do autor) também cita o fator social como formador da 

atitude: “as atitudes são criadas pelas atitudes dos demais, que as influenciam e 

podem modificá-las, favorável ou desfavoravelmente”. 

Fazio (1989, apud Eagly e Chaiken, 1998, p. 270) define a atitude como a 

associação mnemônica entre um objeto atitudinal e uma avaliação prévia deste 

objeto. Esta definição sublinha um aspecto importante, a saber: só existirá uma 

avaliação sobre um objeto que o indivíduo traz na memória26, ou seja, que a atitude 

só se forma a partir de uma base cognitiva. 

Para Eagly e Chaiken (1998, p. 269, tradução nossa), “em termos formais, a atitude 

é uma tendência psicológica que é expressa pela avaliação de uma entidade em 

particular com certo grau de gosto ou desgosto”. É, portanto, um estado interno, não 

observável diretamente, de duração mais, ou menos, prolongada. Essas autoras 

conceituam o objeto atitudinal – aquele para o qual a atitude se volta – como 

“qualquer objeto que pode ser discriminado ou guardado na mente de um indivíduo” 

(IDEM), podendo ele ser concreto (por exemplo, computador), abstrato (informação), 

individual (Bill Gates) ou coletivo (estudantes de computação). 

Assim como Bem (1970) e Rodrigues (1979), Eagly e Chaiken abordam os três 

componentes básicos da atitude: cognitivo, afetivo e comportamental. Para elas, a 

atitude tem uma estrutura dimensional bipolar, ou seja, as atitudes são um 

continuum valorativo, que vão do altamente favorável ao altamente desfavorável, o 

que significa dizer que a atitude tem uma direção (como propôs Young, 1967), mas, 

além disso, tem também uma intensidade, sendo, para usarmos uma metáfora 

                                                 
25 Bem cita a ideologia não-consciente como um exemplo da profundidade que a influência social pode 

ter.  
26 Lembrando aqui que não é necessário ter-se encontrado ‘fisicamente’ com o objeto atitudinal. Ele 

pode ter sido relatado ou repassado via relato por outras pessoas, como vimos acima, sugerido por 
Bem (1970, p. 43). 



60 

 

matemática, vetorial27. A intensidade da atitude tem recebido especial atenção dos 

pesquisadores, pois se relaciona com o poder que uma atitude possui para 

influenciar uma resposta. Assim, “atitudes fortes levam a uma análise seletiva das 

informações e são resistentes a mudança, persistentes no tempo e preditoras de 

comportamentos” (EAGLY, CHAIKEN, 1998, p. 286-287). As autoras, no entanto, 

chamam a atenção para o fato de que ainda não há uma definição consensual de 

“intensidade” das atitudes, o que causa confusões, por exemplo, quanto à análise 

por correlação28. 

Thorngate (2001, p. 90, tradução nossa) define as atitudes como “o conjunto de 

crenças e valores associados a um objeto atitudinal”. Para este autor, ‘valores’ são o 

grau de atração ou repulsa que se relacionam a um determinado objeto atitudinal – a 

‘entidade’ associada à atitude, enquanto que ‘crenças’ são definidas como a ligação 

entre conjuntos de imagens, conceitos ou idéias29, ou destes com uma emoção 

(IDEM, p. 88-89). 

 

A questão da previsibilidade do comportamento é uma razão central para o estudo 

das atitudes. Rodrigues (1979, p. 394) afirma que “o conhecimento das atitudes de 

uma pessoa em relação a determinados objetos permite que se façam inferências 

acerca de seu comportamento”. Tal previsibilidade é possível porque os três 

componentes das atitudes – cognitivo, afetivo e comportamental – tendem a ser 

internamente consistentes (BEM, 1970; RODRIGUES, 1979; EAGLY; CHAIKEN, 

1998). 

Apesar de fortemente teorizado, comprovar que as atitudes causam 

comportamentos tem se mostrado complexo (EAGLY; CHAIKEN, 1998, p. 296). 

Thorngate (2001) afirma que, se a atitude é uma boa preditora de intenções, 
                                                 

27 O vetor é usado, aqui, como analogia ao conceito da geometria que designa um determinado objeto 
matemático que tem uma direção, um sentido e uma intensidade (ou módulo) (MATEMÁTICA 
ESSENCIAL, 2004) 

28 Isso acontece já que a correlação leva a ambigüidades quanto à relação de causa e conseqüência. 
A falta da definição clara dificulta uma abordagem teórica que permita resolver tal ambigüidade 
(EAGLY, CHAIKEN, 1998, p. 287). 

29 Thorngate explica que as idéias, conceitos e imagens são conjuntos de neurônios intrincadamente 
ligados pela prática e pela experiência, que são acionados por um estímulo. 
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infelizmente ela não é boa preditora de comportamentos. Esta fraca ligação entre 

atitudes e comportamentos teria duas razões primárias: “Primeiramente, os 

comportamentos relacionados a objetos atitudinais podem depender de algo mais do 

que as atitudes intrínsecas a respeito do próprio objeto [atitudes ligadas a 

conseqüências sociais são, por exemplo, atitudes extrínsecas – porque não ligadas 

ao objeto diretamente – que podem produzir comportamentos diferentes dos 

esperados] [...]. Em segundo lugar, crenças e valores podem não se combinar em 

atitudes [...]” (IDEM, p. 91, tradução nossa).  

No entanto, a correlação entre atitude e comportamento está bastante comprovada, 

sendo o maior problema descobrir se a atitude causa o comportamento ou, ao 

inverso, o comportamento é que modifica a atitude. Rodrigues (1979) afirma que a 

relação intrínseca de consistência interna entre os três componentes da atitude 

garante que a modificação, em qualquer um desses componentes, garantirá a 

modificação dos outros dois, como veremos abaixo. 

 

5. Mudança de Atitude 

 

A mudança de atitude é importante, quando pretendemos promover uma mudança 

de comportamento, em especial quando a mudança pretende atingir uma massa 

significativa de pessoas. Afirma Rodrigues (1979, p. 394): “Qualquer atividade que 

vise à promoção do bem comum necessariamente envolverá mudança de atitudes 

no sentido de tornar as atitudes dos indivíduos compatíveis com a obtenção do bem-

estar coletivo”. 

Para Rodrigues, uma mudança em qualquer um dos componentes da atitude levará 

a uma mudança de atitude e, assim, a uma mudança de comportamento. 

Bem (1970) afirma que as atitudes podem mudar para dar consistência às 

cognições. “O homem possui um direcionador para a consistência cognitiva” (p. 24). 

É possível mudar uma atitude expondo ou criando inconsistências cognitivas sobre 

ela, ou seja, dando informações novas ao indivíduo, que sejam inconsistente com as 
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crenças e atitudes atuais, forçando a uma movimentação psíquica e comportamental 

que dê uma nova consistência à atitude. 

Por outro lado, Bem cita outras quatro formas de resolução da inconsistência 

cognitiva, que não envolvem modificação da atitude: 1) negação: o indivíduo toma a 

nova informação como falsa; 2) reforçamento: o indivíduo usa outras crenças, para 

reforçar a atitude, minimizando os aspectos incompatíveis; 3) diferenciação: o 

indivíduo divide as novas informações e os objetos atitudinais em aspectos 

diferentes, negando os aspectos que se chocam com suas crenças e aceitando os 

aspectos coerentes com elas; e 4) transcendência: quando o indivíduo integra duas 

crenças diferentes, como parte de uma unidade maior, ou transcendente (p. 28-29). 

Em relação ao componente afetivo, Bem afirma que é possível modificá-lo, levando 

assim a uma mudança de comportamento30, através de terapias de extinção, que 

consistem em desassociar um determinado estímulo de sua resposta. 

Bem (1970), Rodrigues (1979), Eagly e Chaiken (1998) e Thorngate (2001) citam, 

além dos componentes cognitivos e afetivos, a mudança de comportamento como 

modificadora das atitudes, através da auto-justificação, ou seja, que as crenças e 

atitudes são modificadas para se adequarem ao comportamento de um indivíduo. 

Thorngate (2001) afirma que existem quatro formas de modificar a atitude: a 

experiência direta; a experiência funcional (pressões sociais e de conformação); a 

comunicação interpessoal (incluindo o papel das lideranças)31 e o pensamento 

(dedução, indução e imaginação), tendo, os dois primeiros, maior poder de formação 

e modificação de atitudes que os dois últimos.  

Petty e Wegener (1998, p. 324) afirmam que a mudança de atitude é, simplesmente, 

a mudança da avaliação de um determinado objeto atitudinal de um valor para outro. 

Esses autores afirmam que, na década de 70, a profusão de pesquisas sobre 

mudança atitudinal e seus achados incoerentes e contraditórios ameaçaram a 
                                                 

30 Bem, no entanto, chama a atenção para o fato de que não é bastante modificar o componente 
afetivo: “Obviamente, [modificar comportamentos com fundamentos emocionais] são tarefas 
complexas que envolvem mais do que reações puramente psicológicas, mas tais reações ainda 
assim, são parte do todo de uma crença ou atitude, e devem ser, direta ou indiretamente, 
modificadas” (1970, p.45) 

31 Bem, 1970; Young; Flügel, 1967. 
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atitude como campo de estudos. Contemporaneamente, modelos de processos 

múltiplos resolveram grande parte dessas contradições, revitalizando as pesquisas 

em atitude. 

Um modelo geral das variáveis independentes que atuam nos processos de 

mediação das mudanças atitudinais é apresentado por esses autores, sintetizando a 

nova tendência nas pesquisas de mudanças de atitude (figura 3.4, abaixo). 

 
 

Figura 3.5. Efeitos dos Processos Gerais de Mediação de Variáveis Independentes nas 
Mudanças Atitudinais. 
Fonte: PETTY; WEGENER, 1998, p. 326 (tradução nossa). 

 
 
Esses autores concluem que as variáveis que causam efeitos nas mudanças 

atitudinais afetam as atitudes de forma complexa e bidirecional, por processos que 

variam em diferentes situações. Assim, as atitudes têm sido, hoje, vistas em sua 

complexidade, de forma a auxiliar nas estratégias de modificação do 

comportamento, devolvendo ao campo de pesquisa sua força. 
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6. Atitude e Tecnologia 

 

Como vimos em modelos de adoção e aceitação de tecnologia, o conceito de atitude 

tem sido usado para auxiliar no entendimento das razões por que as pessoas usam, 

ou não, novas tecnologias. Por outro lado, Edison e Geissler (2003, p. 137) afirmam 

que pesquisas sobre as atitudes, a respeito de tecnologia em geral, são esparsas, 

sendo que a maioria dos estudos existentes volta-se para os computadores e a 

Tecnologia de Informação. Os autores citam os achados de Modhal (1999), pelos 

quais chega-se à conclusão de que a atitude é o fator chave para a adoção de um 

grande espectro de tecnologias digitais, que inclui telefones celulares e televisões 

digitais. 

Em sua pesquisa, Edison e Geissler concluem que existe uma atitude generalizada 

diante da tecnologia, que esta se distribui, de forma diversa, entre amostras da 

população, que diversos fatores pessoais contribuem para ela, e que essa 

distribuição pode ser prevista, ao se investigarem antecedentes da atitude. Os 

autores afirmam que compreender as atitudes pode auxiliar os planejadores de 

Marketing a predizer o comportamento, tanto dos consumidores, quanto dos 

empregados, em relação a uma dada tecnologia, de forma a se poder segmentar, 

dar foco e posicionar as estratégias. Para tanto, é útil entender as diferenças entre 

indivíduos com atitudes positivas e negativas. 

 

7. Conceitos Operacionais e Modelo Operacional 

 

A partir do exposto no presente capítulo e no capítulo anterior, definimos, de forma 

operacional e resumida, alguns conceitos para o presente trabalho, apresentados a 

seguir: 

Inclusão Digital: Adoção, em massa, pelos indivíduos de uma dada sociedade, de 

uma determinada tecnologia digital, que promova o desenvolvimento social e 

econômico dessa sociedade. 
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Adoção32: Uso de uma determinada tecnologia, com certa freqüência, 

resultado do acesso a essa tecnologia, capacitação para usá-la e uma atitude 

positiva a seu respeito.  

Atitude: Conjunto de crenças e cognições a respeito de um objeto atitudinal, dotada 

de carga afetiva, influenciada pelo entorno social, que predispõe um indivíduo a 

adotar ou evitar determinado objeto.  

Objeto Atitudinal: A entidade que se relaciona à atitude, seja ela concreta ou 

abstrata. Para a presente pesquisa, o objeto atitudinal estudado será o micro-

computador. 

 

É possível resumir a relação entre esses conceitos através de um modelo gráfico, 

como o apresentado abaixo: 

                                                 
32 O modelo de adoção, apresentado aqui, deriva do modelo com que vimos trabalhando em nossas 

pesquisas, e que será apresentado no próximo capítulo. 
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Figura 3.6. Modelo da Relação entre Atitude Positiva e Inclusão Digital. 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
O modelo busca transmitir a idéia de que a atitude positiva em relação ao objeto 

influencia a inclusão digital, já que leva a um comportamento de adoção do objeto – 

neste caso, o microcomputador. É importante lembrar que estamos tratando da 

inclusão, aqui, no nível do indivíduo. Por isso, o entorno social aparece como parte 

formadora da atitude, através das pressões exercidas pelos grupos de pertença 

(família, amigos, núcleo de trabalho etc.). A próxima figura apresenta este mesmo 

modelo, porém levando-se em consideração uma atitude que não seja positiva em 

relação ao objeto. 
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Figura 3.7. Modelo da Relação entre Atitude Negativa ou Neutra e Inclusão Digital. 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
Neste modelo, vê-se que, tanto a atitude negativa quanto a neutra em relação ao 

objeto, levarão a uma não-adoção, ou seja, a um distanciamento do objeto. Nesse 

caso, é possível e necessário desenvolver estratégias de adoção focalizadas, 

principalmente, no conteúdo das atitudes e no comportamento do indivíduo, pois 

essas são as variáveis que se podem observar no processo e que permitem uma 

ação. De forma ampla, pode-se imaginar que essas ações vão ter impacto no 

entorno social, já que estamos falando de estratégias de difusão. No entanto, vale 

ressaltar mais uma vez, o nível do indivíduo é aqui o mais importante, ou seja, 

mesmo que a ação seja uma campanha de divulgação de informações em massa, o 

interesse se centra na maneira pela qual o indivíduo, no nível cognitivo, assimilou 

essas informações. Leva-se, ainda, em conta o fato de que a mudança, em qualquer 

um dos componente,s terá reflexos nos outros. Assim, mesmo que se tenha voltado 

as estratégias para o entorno social ou para o comportamento, os conteúdos e as 

cargas afetivas relacionadas ao objeto deverão modificar-se, conjuntamente. 

Vale lembrar que existem questões éticas importantes quando se discute a mudança 

de atitudes através de ações que se voltem para o componente afetivo. Se, dentro 

do contexto terapêutico, tais estratégias são bastante utilizadas, no nível das 

estratégias de modificação de comportamentos de massa, a manipulação de fatores 
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emocionais é considerada uma prática antiética. Desta maneira, a atuação de 

estratégias deve focar-se nos componentes sociais e cognitivos para buscar uma 

mudança atitudinal. 

Por fim, é interessante construir um modelo que demonstre qual será o caminho das 

análises que serão feitas, a partir dos resultados obtidos com a aplicação das 

lâminas projetivas. Este modelo, apresentado na figura 3.7, abaixo, resume os 

objetivos específicos e o objetivo geral desta dissertação. 

Figura 3.8. Modelo das Análises das Lâminas Projetivas. 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Assim, entende-se que, a partir da categorização do conteúdo e da forma das 

respostas da aplicação das lâminas (e aproveitando a análise da direção feita na 

pesquisa anterior), podem-se definir quais as atitudes dos entrevistados em relação 

aos microcomputadores. Relacionando-se tais atitudes à freqüência de uso do 

computador, é possível segmentar a amostra em diferentes grupos, o que, por sua 

vez, permite que se tracem estratégias específicas de inclusão digital, para cada um 

dos grupos. 

Estes modelos aqui apresentados permearão a análise dos resultados obtidos pela 
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seu final, constituindo um desenvolvimento teórico dos conceitos até agora 

apresentados. 

 

É necessário, então, buscar-se uma metodologia que permita o levantamento dos 

dados propostos. A utilização de uma técnica projetiva parece o mais adequado para 

tal objetivo. As razões dessa escolha, assim como a descrição dessa técnica, serão 

assunto do próximo capítulo, no qual será descrita, ainda, a pesquisa que originou 

os dados, a caracterização da população e a amostra da mesma.   
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CAPÍTULO QUATRO – A PESQUISA. 

 

O presente capítulo apresenta a pesquisa realizada por Albertin (2004a), da qual 

participei, como auxiliar de pesquisa. Como já foi dito, a atual dissertação deriva 

dessa pesquisa, utilizando os dados, nela coletados, sobre a atitude em relação à 

tecnologia, porém sob um novo ponto de vista. As técnicas projetivas serão vistas 

com maior profundidade teórica, pois são a base da Metodologia da dissertação. 

 

1. A Pesquisa Original “O Indivíduo e a Tecnologia de Informação” 

 

A pesquisa foi realizada pelo Prof. Alberto Luiz Albertin, como já foi dito no capítulo 

1. De acordo com o conceito que se usou, de inclusão digital, buscou-se um objeto 

atitudinal de uma tecnologia que promovesse o desenvolvimento social e econômico 

da população que pretendíamos estudar. 

Na bibliografia revisada, os objetos que mais se destacavam eram os 

microcomputadores, a internet, os serviços via telefone celular digital (em especial 

os que utilizam a tecnologia GSM), os caixas de auto-atendimento (incluindo aí, no 

Brasil, a urna eletrônica) e as novas tecnologias industriais (robôs etc.). No entanto, 

quando restringimos a busca à literatura sobre inclusão/exclusão digital, poucos 

autores citam uma interação, que não seja o acesso à internet, via micro-

computador. 

Embora, naqueles autores fosse essencial o foco na internet, na presente pesquisa 

escolheu-se estudar o uso do computador (sem nos preocuparmos com o acesso à 

internet). 

A pesquisa se desenvolveu em quatro etapas, a saber: 
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1. Pesquisa Bibliográfica; 

2. Montagem dos instrumentos de pesquisa (incluindo pré-teste); 

3. Pesquisa de campo; 

4. Análise dos resultados e conclusões (apresentados nos próximos capítulos). 

 

2. Pesquisa Bibliográfica 

 

O principal objetivo da pesquisa bibliográfica foi o de consolidar as três dimensões 

que buscávamos investigar, em relação à inclusão/exclusão digital – acesso, 

capacitação e aceitação. Houve duas grandes modificações, no trabalho atual, como 

conseqüência da pesquisa bibliográfica: em primeiro lugar, incluiu-se, na pesquisa, o 

conceito de adoção, ao se perceber que o modelo tratado não se restringia ao 

fenômeno da inclusão digital. 

A razão dessa escolha se deu porque a bibliografia que se estudou, a respeito da 

inclusão digital, restringia-se bastante aos aspectos macroeconômicos e 

sociológicos do fenômeno, abordando, por exemplo, os impactos da “divisão digital” 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, ou à questão da inclusão social, 

através da inclusão digital. 

No trabalho atual, no entanto, o interesse encontra-se mais centrado na 

possibilidade de ação, do ponto de vista administrativo (seja essa ação pública ou 

privada), e o modelo proposto constituiria um tipo de diagnóstico para se promover 

tais ações. 

Ao constatar esse fato, resolveu-se pesquisar o conceito de adoção, de forma que a 

pesquisa se mantivesse dentro do seu núcleo de interesse e, ao mesmo tempo, 

possbilitasse uma abordagem mais administrativa. 
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A segunda maior modificação foi a troca do conceito de aceitação pelo de atitude, 

exposto acima. Este conceito propiciou melhor visão do fenômeno que se buscava 

verificar, além de já ser bastante consolidado na literatura, tornando, assim, mais 

embasado o modelo proposto. 

 

3. Montagem dos Instrumentos de Pesquisa 

 

Quatro instrumentos foram montados, como um todo, para a pesquisa “Indivíduo e 

Tecnologia”,  a fim de que se realizasse o trabalho de campo: um questionário e três 

pranchas33 projetivas (ver Apêndice I – Instrumentos de Pesquisa). No entanto, para 

o propósito desta dissertação, apenas o questionário e a lâmina de atitude serão 

utilizados. 

A criação dessa prancha parte da premissa de que é possível observar a atitude 

através de uma técnica projetiva, mesmo que pareça difícil observá-la diretamente. 

Sanford (1950-1951, p. 697) afirma que “provavelmente todo pesquisador que tenha 

trabalhado com atitudes já teve a ocasião de se questionar se o entrevistado está 

dando a resposta ‘real”. 

Apesar de serem oriundas das teorias psicanalíticas, as técnicas projetivas são bem 

aceitas dentro da psicologia, independentemente da linha adotada, além de serem 

empregadas em outras ciências humanas, como a Sociologia e a Antropologia. Elas 

são bastante utilizadas para se observarem variáveis intervenientes, como a atitude. 

Por variáveis intervenientes entendem-se variáveis que não podem ser observadas 

diretamente no fenômeno, mas que podem ser estudadas, e entendida,s através de 

outras variáveis independentes e dependentes mensuráveis. Gates (1976, p. 641), 

por exemplo, afirma que “a mensuração das atitudes é necessariamente indireta, 

envolvendo inferências de comportamentos manifestos e respostas verbais a 
                                                 

33 As pranchas projetivas podem também ser chamadas de lâminas projetivas e as duas terminologias 
aparecerão nesse trabalho. 
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estímulos atitudinais”. Gates (1976) afirma que os métodos e dispositivos de 

pesquisa objetivos, usados para identificar e escalonar atitudes (como questionários 

que utilizem escala de Likert e entrevistas diretas) muitas vezes levam a problemas 

conceituais e de mensuração, dada a natureza multidimensional e amplamente 

intangível das atitudes. Essa autora ainda expõe outro problema: as técnicas de 

pesquisa objetivas acabam por isolar as atitudes de seu contexto cultural. É 

necessário que as atitudes sejam estudadas através de técnicas e instrumentos que 

possibilitem a sua observação indireta. 

O esquema abaixo (Figura 4.1, abaixo) representa a atitude em relação à tecnologia 

como variável interveniente. 

 

 
Figura 4.1. Representação das atitudes como variável interveniente 
Fonte: RODRIGUES, 1979 
Nota: Adaptada pelo autor. 
 

Isso acontece porque as atitudes, muitas vezes, são disfarçadas por pressões 

sociais. As pressões sociais, freqüentemente, nos levam a responder a uma 

pergunta utilizando respostas mais “socialmente aceitas”. No entanto, tais respostas, 

muitas vezes, não são acompanhadas de comportamentos coerentes, o que as 

descaracteriza como atitudes. 
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As técnicas projetivas são metodologias que foram criadas, na psicologia, para lidar 

com variáveis intervenientes. Elas serão utilizadas neste trabalho para se evitar que 

as pressões sociais favoráveis ou desfavoráveis à tecnologia influenciem o que se 

poderá inferir da pesquisa, obtendo, assim, um resultado mais confiável. Dessa 

forma, é possível ter uma previsão melhor dos comportamentos, a partir das 

atitudes. 

Segundo Bell (1971, p. 15), as técnicas projetivas receberam essa denominação em 

1948, e seu título deriva do termo “projeção”, cunhado por Freud, para denominar os 

fenômenos em que as percepções internas eram “projetadas” no exterior. Gates 

(1976, p. 642) define projeção como “o processo através do qual o indivíduo 

inconscientemente relaciona ou transfere seus impulsos inaceitáveis para pessoas 

ou objetos do mundo externo”. Depois, o conceito foi ampliado para abarcar também 

atitudes e valores que, ao serem projetados no mundo exterior, influenciavam a 

percepção do indivíduo em relação a um estímulo. 

A principal função de tais técnicas na terapêutica freudiana – cujo mais famoso 

método projetivo é a associação livre de palavras – era a de reduzir a tensão 

psicológica do indivíduo, deixando aflorar tendências inconscientes que, de outra 

forma, não passariam pelos mecanismos de defesa psicológicos. 

Bell argumenta que o uso das técnicas projetivas não se restringe ao uso freudiano. 

Ele define a técnica projetiva como o ato de “lançar a personalidade para fora”. De 

acordo com este autor, no ato de externar a personalidade através da projeção, o 

indivíduo mostra uma conduta que lhe é típica (p. 16). Petot (2000) afirma que se 

podem interpretar as respostas a um teste projetivo no contexto da teoria cognitiva, 

na qual elas aparecem como distorções cognitivas, não percebendo o indivíduo, 

devido a suas crenças e cognições, que determinado material é ambíguo. 

Ainda segundo Bell, as técnicas projetivas são um grupo amplo e não muito bem 

delimitado de métodos, cujo propósito é tentar “penetrar” a personalidade individual. 

Essas técnicas diversas têm em comum o fato de apresentar um estímulo, em maior 

ou menor grau estruturado, de forma a reduzir o controle consciente do sujeito sobre 

sua conduta. “A interpretação que o sujeito faz da situação do teste oferece o 
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primeiro reflexo de sua personalidade. Supõe-se nestas técnicas que o sujeito 

organiza as respostas em função de suas próprias motivações, percepções, atitudes, 

idéias, emoções e todos os outros aspectos de sua personalidade.” (IDEM). 

Selltiz et al. afirmam que o termo foi cunhado por Frank, em 1939, tendo recebido, 

então, a seguinte definição: 

Um método projetivo (...) exige a apresentação de uma situação 
estimulante planejada ou escolhida porque significará, para a 
pessoa, não o que o experimentador decidiu arbitrariamente que 
deveria significar (...), mas, ao contrário, aquilo que deve significar 
para a personalidade que, a essa situação, dá ou impõe uma 
organização e um sentido idiossincrático pessoais (FRANK, 1939, 
apud SELLTIZ et al., 1974, p. 315). 

Petot (2000, p. 11) descreve as técnicas projetivas como aquelas “caracterizadas 

pelo fato de que se apresentam como testes cujo material e, por vezes, as 

instruções são deliberadamente ambíguos”. Assim, nesses testes, os entrevistados 

tenderão a interpretar o material da forma com que suas próprias representações, 

crenças e emoções sugerirem. 

  

Nesta pesquisa pretende-se trabalhar com uma técnica projetiva de estimulação 

visual, que tem seu maior representante no teste de Rorschach, um dos mais 

respeitados testes psicodiagnósticos da psicologia, que é formado por dez pranchas 

com manchas desestruturadas (SELLTIZ et al., 1974). 

Sobre o uso dos métodos projetivos no estudo das atitudes, Selltiz et al afirmam: 

Freqüentemente uma abordagem projetiva parece desejável, como 
forma de estimular a liberdade e a espontaneidade da expressão. Há 
ainda mais tendência para que isso seja verdade quando se acredita 
que as pessoas possam hesitar em exprimir diretamente suas 
opiniões, por temer a desaprovação do pesquisador (IDEM, p, 321). 

Como principais características de uma lâmina projetiva para o estudo das atitudes, 

esses autores expõem as seguintes: “podem despertar reações diversas, estimulam 

respostas livres do indivíduo, não lhe pedem que fale diretamente sobre si mesmo, 
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ou sobre suas opiniões ou sentimentos, embora suas respostas sejam consideradas 

como reflexos de suas atitudes” (IDEM). 

Esses autores afirmam que existem várias razões para que um teste projetivo seja 

criado para o estudo de atitudes: 1) é mais fácil falar de uma situação do que se 

exprimir a respeito de seus próprios sentimentos e comportamentos; 2) o indivíduo 

pode ter dificuldades ou ser incapaz de descrever suas atitudes com a mesma 

exatidão com que se pode identificá-las na situação do teste projetivo; 3) o acesso a 

determinadas populações pode ser facilitado através do teste; 4) as técnicas 

projetivas permitem respostas mais livres que um survey e, em geral, menos 

dispersivas que a entrevista com perguntas abertas (IDEM, p. 323-324). 

Aqui, será utilizado o método de quadro, que consiste em se mostrar um prancha, 

com uma figura de grande valor significativo, como estímulo para a projeção. O TAT 

– Teste de Apercepção Temática – e suas derivações utilizam-se deste método para 

fins psicodiagnósticos, mas ele é bastante usado para estudos específicos (Bell, 

1971, p. 126). Selltz et al (1974, p. 331) citam Proshansky como o primeiro, em 

1943, a empregar o tipo de figura do TAT no estudo de atitudes sociais. Para 

exemplificar o método dos quadros, Bell cita, entre outras, a experiência de 

Horowicz, sobre atitudes raciais, na qual, empregando quadros que incluíam 

crianças de diversas raças, perguntava-se às crianças da amostra “qual destas 

crianças na figura você é?”. Dessa forma, sem fazer diretamente a pergunta, que 

poderia ser modificada por pressões sociais, Horowicz pôde estudar as atitudes em 

relação às raças nas crianças da amostra. 

Selltiz et al (1974, p. 331) chamam essas técnicas de pictóricas, afirmando que elas 

podem ser aplicadas em levantamentos de grande escala. Sanford (1950-1951, p. 

700-701), afirma que as técnicas pictóricas ajudam a quebrar a monotonia da 

entrevista, pois os entrevistados parecem apreciar responder sobre as lâminas, e 

tornar facilmente compreensíveis situações e problemas que poderiam ser difíceis 

numa apresentação verbal, sem prejuízo da precisão da codificação dos resultados. 

Além disso, esse autor afirma que a figura elicita respostas mais específicas em 
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relação ao objeto do que as perguntas abertas e que as respostas tendem a ser 

mais pessoais e íntimas. 

As conclusões da pesquisa de Sanford são as seguintes: 

Sugerimos evidências de que dispositivos projetivos simples com a 
aparência de uma prancha não só são tecnicamente praticáveis no 
uso de campo mas também têm sucesso em levantar dados não 
obteníveis através do uso de procedimentos mais convencionais. É 
provável que o uso de dispositivos simples, elaborados de acordo 
com o princípio da “projeção controlada”, possa elicitar respostas 
sem censura [...]. Se for assim, o uso desses dispositivos podem 
permitir avançarmos significativamente não apenas no campo da 
pesquisa de atitudes mas também possibilitar o uso de amostras 
grandes e representativas [...] (IDEM, p. 709) 

Gates (1976, p. 642), por outro lado, afirma que as técnicas projetivas são, 

provavelmente, os mais controvertidos dos instrumentos psicológicos de medidas, 

apesar de largamente usadas na psicologia e na antropologia. 

Sanford afirma que existem duas críticas básicas aos testes projetivos, que os 

tornam contra-indicados para aplicações em massa: 1) sua aplicação leva um tempo 

considerável e 2) sua interpretação é normalmente bastante subjetiva34. 

No entanto, esse autor afirma que é possível adaptar as técnicas pictóricas para 

serem usadas em aplicações em amostras maiores, através de uma lâmina que 

encoraje a projeção e, ao mesmo tempo, mantenha-a dentro dos limites da situação 

desejada, evitando, com isso, os problemas citados acima. 

Gates concorda que, ao se diminuir o grau de abstração e a ambigüidade do 

estímulo projetivo, podem-se evitar as dificuldades de interpretação do teste.  

 

O estudo de Gates sobre atitudes de camponeses a respeito da modernização do 

campo é, em termos de metodologia, próximo ao que foi desenvolvido para esta 

                                                 
34 Petot, escrevendo meio século depois de Sanford, afirma que as mesmas críticas se mantém até 

hoje sobre os testes projetivos. 
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pesquisa. O estudo teve dez passos, cujos principais aspectos são um pré-estudo 

cultural para levantar o panorama atitudinal e as principais atitudes concernentes ao 

problema da modernização; reunião e escolha de fotografias que seriam usadas 

como estímulo e pré-teste de consistência das respostas elicitadas pelas fotografias 

(foram selecionadas 21 fotografias, de um total de 200, enfocando cenários 

familiares aos camponeses); escolha da amostra (formada, ao final, por 68 

camponeses) e submissão do teste de forma padronizada; codificação das respostas 

em uma escala de atitude e interpretação objetiva e subjetiva das respostas e teste 

de validade. 

Para esta dissertação, de forma semelhante à pesquisa de Gates, o conteúdo da 

prancha (apêndice I.c.) foi elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa, de 

forma a suscitar reações atitudinais. Selltiz et al (1974, p. 321) afirmam que, “de 

acordo com o objetivo da identificação de atitudes específicas, geralmente os 

materiais de teste ou as instruções apresentam um foco mais específico de assunto”. 

Em nosso caso, a prancha contém elemento humano – dois homens, aparentemente 

de frente um para o outro, – e elemento de tecnologia – um computador entre os 

dois, num plano mais ao fundo. O elemento humano tem expressão neutra para não 

despertar emoções empáticas nos indivíduos da amostra. A neutralidade da 

expressão, no elemento humano, tem, como objetivo, deixar aflorar conteúdos 

atitudinais em relação à interação entre o humano e o tecnológico, possibilitando 

respostas diversas (SELLTIZ et al., 1974, p. 321). Um dos homens, aparentemente, 

aponta o computador, de forma a incluí-lo na cena. Selltiz et al. afirmam que a 

apresentação de estímulos claros em relação ao objeto atitudinal que se deseja 

estudar não é, necessariamente, uma desvantagem, mesmo que o indivíduo busque 

deformar sua resposta, para criar uma impressão favorável, já que não é tão simples 

assim “disfarçar” as atitudes (IDEM, p. 322-323). Há que se lembrar que a atitude é 

tida como ‘natural’, ‘verdadeira’, ‘real’ para o indivíduo, como vimos no capítulo 3. 

Também Gates (1976) e Sanford (1950-1951) afirmam, como vimos acima, que o 

conteúdo mais estruturado da lâmina facilita a interpretação dos dados e diminui o 

tempo de aplicação. 

Foram criadas inicialmente cinco pranchas (apêndice II) para serem pré-testadas: 



79 

 

a – Sentados: Duas pessoas sentadas em frente ao computador, uma aponta para o 

computador enquanto a outra toca o teclado numérico. É possível ver janelas 

abertas na tela do computador. 

b –  Dois em pé, computador de lado: Duas pessoas em pé, próximas uma da outra. 

Computador ao fundo, isolado. Uma das pessoas aponta para o computador. 

c – Dois em pé computador ao centro: Duas pessoas em pé, de frente uma para 

outra, computador num plano mais ao fundo, porém no centro da figura. Uma das 

figuras aponta para o computador. 

d –Tocando o computador: Computador no centro da figura, no mesmo plano de 

duas pessoas em pé. Uma das pessoas toca a tela do computador, a outra aponta 

para o gabinete. 

e – Sozinho: Pessoa sozinha, no canto de uma sala. Ao fundo, um computador. O 

homem pode, ou não, estar olhando para o computador. 

Foi feito um pré-teste das pranchas, da seguinte forma: cada prancha foi aplicada 

isoladamente a dez pessoas e dez pessoas passaram pela aplicação das cinco 

lâminas. No entanto, uma das pessoas que responderam às cinco lâminas foi 

descartada, por erro na aplicação. Assim, cada prancha foi aplicada 19 vezes, de 

forma válida. 

O resultado das aplicações das lâminas, quanto ao conteúdo e a atitude, está 

apresentado na tabela 4.1: 
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Tabela 4.1: Aplicação do Pré-teste nas Lâminas durante o pré-
teste – São Paulo – 2004. 

Atitude Lâmina a 
Positiva Neutra Negativa Indefinida 

Total 

Computador 1       1 
Ensino 3 1 4 1 9 
Hardware 1       1 
Informação 1       2 
Pornografia 1       1 
Pornografia / Ensino     1   1 
Posse 1       1 
Software 1       3 
Total 11 1 6 1 19 

Atitude Lâmina b 
Positiva Neutra Negativa Indefinida 

Total 

Computador 2 1 4 1 8 
Ensino     2   2 
Estética     1   1 
Hardware 1       1 
Posse     1   1 
Uso 3   3   6 
Total 6 1 11 1 19 

Atitude Lâmina c 
Positiva Neutra Negativa Indefinida 

Total 

Computador 1       1 
Cuidado     3   3 
Ensino 1 2 1   4 
Hardware 1   1   2 
Trabalho 2 2     4 
Uso 1 2 2   5 
Total 6 6 7 0 19 

Atitude Lâmina d 
Positiva Neutra Negativa Indefinida 

Total 

computador 2  3 4  9 
hardware 1  4    5 
investimento 1       1 
Fuga do tema       1 1 
trabalho   1     1 
Venda    2    2 
Total 4 11 4 1 19 

Atitude Lâmina e 
Positiva Neutra Negativa Indefinida 

Total 

Computador 4 3     7 
Investimento   1     1 
Fuga do tema     5   5 
Tecnologia 1       1 
Trabalho   1 1   2 
Uso 1 2     3 
Total 6 7 6 0 19 
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O pré-teste foi feito em passantes, próximos à nossa instituição, e dentro da própria 

instituição, com pessoal de serviços gerais e bedéis. Procurávamos a lâmina mais 

neutra quanto aos resultados, por isso escolhemos a lâmina “c”. As lâminas “a” e “d” 

apresentaram concentrações em determinados temas. As lâminas “a”, “b” e “d” 

apresentaram concentração na direção das atitudes (positiva, neutra ou negativa). 

As lâminas “c” e “e” não apresentaram grandes concentrações, no entanto, a lâmina 

“e” apresentou fuga do tema (respostas como “ele está pensando no país” e “será 

que eu volto a fazer meu trabalho?”). Assim, a lâmina “c” foi escolhida para a 

realização da pesquisa. 

Além da prancha com a figura, um rápido questionário também foi aplicado aos 

indivíduos da amostra, para que se pudesse averiguar a compatibilidade entre o 

expresso – projetado no teste –, o comportamento e a atitude. Ele serviu, também, 

para se isolarem outras variáveis, que pudessem afetar o resultado, tais como idade, 

grau de instrução e profissão. 

O questionário é composto de cinco campos distintos: o primeiro – Identificação – é 

composto pelo nome do entrevistado, profissão, trabalho atual, idade, escolaridade e 

sexo. 

O segundo campo – Acesso – visa mapear a dimensão “acesso”, questionando o 

entrevistado quanto à possibilidade de seu acesso a micro-computadores, com as 

seguintes possibilidades: em casa; no trabalho; na escola; em outro lugar 

(questionando-se onde), e através de telecentros ligados à Prefeitura. 

O terceiro campo – Capacitação – buscava investigar duas formas de capacitação: 

através de cursos realizados ou através do costume de lidar com o computador. 

O quarto campo – Aplicação Capacitação – é voltado para a avaliação do tempo de 

hesitação na aplicação das Pranchas Teclado Numérico e Qwerty (ver apêndices I.b 

e I.c).  

O último campo do questionário – Aplicação Atitude – serviu para registrar a 

resposta do indivíduo à aplicação da Prancha de Atitude. A prancha era apresentada 
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para o entrevistado e questionava-se “o que a pessoa que está apontando está 

dizendo para a outra?”. Desta forma, a questão limitava a resposta, de forma a 

minorar o tempo de aplicação. Tal técnica de aplicação é proposta por Sanford 

(1950-1951). 

Nesta dissertação utilizaremos, principalmente, a questão sobre freqüência de uso, 

parte do terceiro campo do questionário, que era feita da seguinte forma: “Tem 

costume de mexer no computador? Se sim: há quanto tempo? Quantas vezes por 

semana mexe com computador?” A questão principal usada para categorizar os 

respondentes quanto à freqüência de uso foi o número de vezes por semana que o 

respondente utilizava o computador. 

 

4. Pesquisa de Campo 

 

A pesquisa de campo foi realizada através da aplicação do questionário e das 

pranchas da pesquisa, via abordagem direta. As entrevistas foram feitas dentro e 

nas proximidades dos telecentros, escolhidos para amostragem, em número igual 

(15 entrevistas no telecentro e 15 entrevistas nas proximidades). 

 

a) População da pesquisa – Os Telecentros 

 

A prefeitura da cidade de São Paulo, através do projeto Governo Eletrônico, abriu, 

até maio de 2004, 108 telecentros, cuja função é disponibilizar computadores, com 

acesso à internet, para as populações de baixa renda do município. De acordo com 

o site do projeto www.telecentros.sp.gov.br, os objetivos do programa são: “Diminuir 

os índices de exclusão digital e social; Capacitação profissional; Requalificação do 

espaço do entorno da unidade, através do aumento do fluxo de pessoas nas ruas da 
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região; Disseminação de Softwares Livres; Participação popular, através dos 

conselhos gestores e Jornalismo comunitário, através do site”. 

O site define os telecentros como “espaços com computadores conectados à 

Internet banda larga. Cada unidade possui entre 10 e 20 micros. O uso livre dos 

equipamentos, cursos de informática básica e oficinas especiais são as principais 

atividades oferecidas à população. Cada Telecentro possui um Conselho Gestor, 

formado por membros da comunidade e eleitos pela mesma, que ajudam os 

funcionários na fiscalização e gestão do espaço”. A tabela 4.2 mostra os dados 

consolidados sobre a população dos 108 telecentros em 1º de junho de 2004. 

A partir dos dados fornecidos pelo Governo Eletrônico da Prefeitura da Cidade de 

São Paulo, pôde-se conhecer melhor a população que os freqüenta, e escolheram-

se três telecentros para fazer a pesquisa de campo. Os critérios usados para 

escolhê-los foram: o telecentro com maior número de cadastros, o com o menor 

número de cadastros e o com a maior relação curso/cadastro, ou seja, aquele em 

que o maior número relativo de freqüentadores fizeram o curso oferecido no próprio 

telecentro. Assim, os telecentros escolhidos foram (respectivamente quanto aos 

critérios acima) Grajaú, Carrão e Guaianases. 
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Tabela 4.2: Dados Consolidados dos Telecentros – São Paulo - 
2004 
Número de cadastros total 387.300 

Renda 
                        não quis informar  18.5701 
                        até 1 salário mínimo 34.957 
                        de 1 a 2 salários mínimos 67.708 
                        de 2 a 5 salários mínimos 66.757 
                        de 5 a 10 salários mínimos 9.984 
                        mais de 10 salários mínimos 1.597 
                        sem renda 20.596 

Idade 
                        12 anos ou menos 61.468 
                        de 13 a 20 anos 175.757 
                        de 21 a 30 anos 76.938 
                        de 31 a 40 anos 39.826 
                        de 41 a 50 anos 18.799 
                        de 51 a 60 anos 6.429 
                        61 anos ou mais 6.472 

Escolaridade 
                        fundamental completo 16.125 
                        fundamental incompleto 170.299 
                        médio completo 65.903 
                        médio incompleto  87.177 
                        nenhuma 33.366 
                        pós-graduação completa  1 
                        pós-graduação completa 234 
                        pós-graduação incompleta 100 
                        superior completo 6.509 
                        superior incompleto  7.552 

Cor 
                        não quis informar 118.216 
                        amarela  3.156 
                        branca 119.557 
                        indígena 2.722 
                        parda 110.277 
                        preta/negra  33.372 

Sexo 
                        Feminino 216.615 
                        Masculino 170.659 

Curso de Informática 
                       Já fizeram curso 87.833 
Fonte: Governo Eletrônico da Prefeitura da Cidade de São Paulo 
Nota: Relatório gerado em 1 de junho de 2004 

 

Por fim, foi incluído no recorte da população, por sugestão do Coordenador do 

Governo Eletrônico de São Paulo, Sr. Wilken Sanchez, o Telecentro Jaraguá/Taipas, 
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citado como “exemplar” pela relação que a comunidade teceu com o telecentro. Os 

gráficos 4.1 a 4.4 mostram as principais características desses quatro telecentros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.1 – Renda da população estudada 
Fonte: Governo Eletrônico da Prefeitura da Cidade de São Paulo 
Nota: Relatório gerado em 1 de junho de 2004 

O gráfico 4.1 mostra que a renda da maior parte da população concentra-se entre 

menos de um salário mínimo até 5 salários mínimos. Era importante para a pesquisa 

que a população da entrevista se concentrasse nas populações de baixa renda, pois 

os esforços de inclusão digital governamentais normalmente têm essa faixa da 

população como foco. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2 – Idade da população estudada 
Fonte: Governo Eletrônico da Prefeitura da Cidade de São Paulo 
Nota: Relatório gerado em 1 de junho de 2004 
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A maior parte da população dos telecentros está em idade escolar. Buscamos, 

durante a escolha da amostra, não concentrá-la nos indivíduos de idade muito 

baixa35, para evitar um viés muito grande, principalmente porque a lâmina remetia, 

em seu conteúdo, a uma situação adulta (figuras humanas adultas). Da mesma 

forma, em conseqüência da média da população ser muito nova, a escolaridade 

concentra-se no fundamental incompleto, como mostra o gráfico 4.3, referente à 

população dos telecentros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3 – Escolaridade da população estudada 
Fonte: Governo Eletrônico da Prefeitura da Cidade de São Paulo  
Nota: Relatório gerado em 1 de junho de 2004 

 

O gráfico 4.4 mostra a parte da população de usuários desses telecentros que 

freqüentaram os cursos de iniciação à informática oferecidos nos mesmos. 

                                                 
35 Conferir no gráfico 4.6. 
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Gráfico 4.4 – Parcela da população estudada que participou de cursos de 
informática 
Fonte: Governo Eletrônico da Prefeitura da Cidade de São Paulo  
Nota: Relatório gerado em 1 de junho de 2004 

 

 

b) Amostra 

 

A amostra foi colhida nos quatro telecentros citados acima, da forma vista na tabela 

4.3. 

 

Tabela 4.3 – Amostra de entrevistados por comunidade – São Paulo - 2004 
Telecentro Carrão Grajaú Guaianazes Jaraguá Total Global
Proximidade 14 11 15 14 54 
Dentro 16 14 15 21 66 
Total Global 30 25 30 35 120 

 

Os gráficos 4.5 a 4.8 caracterizam a amostra quanto ao número de entrevistados 

empregados, idade, escolaridade e gênero. 
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Gráfico 4.5 – Número de Entrevistados Empregados 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

A grande incidência de desempregados na amostra é, em parte, explicada pela faixa 

etária da população, estando grande parte dela ainda em idade escolar. O viés 

também pode ter se dado devido ao horário das entrevistas (diurnas, em horário 

comercial).  

 

Gráfico 4.6 – Idade dos Entrevistados 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os gráficos 4.6 e 4.7 refletem o fato, sobre o qual foi chamada a atenção, de que a 

idade dos freqüentadores dos telecentros é baixa, influenciando sua escolaridade. 

Assim, buscou-se, o máximo possível, não selecionar entrevistados com menos de 
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16 anos e procurou-se manter uma distribuição parecida nas entrevistas fora do 

telecentro. 

Gráfico 4.7 – Escolaridade dos Entrevistados 
Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico 4.8 –Entrevistados que têm ou fazem curso de informática 
Fonte: Elaboração própria 
 

Os entrevistados que fizeram algum tipo de curso de microcomputador concentram-

se, obviamente, dentro dos telecentros (43,3% dos entrevistados). Como se buscava 

uma amostra para a qual a capacitação não fosse o principal problema a se 

enfrentar, o fato de 65% (gráfico 4.8)  dos entrevistados já terem feito algum curso 

não foi visto como um viés preocupante. 
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c) Cotação dos dados de pesquisa 

 

Tão logo foram terminadas as entrevistas, transferiram-se os dados para uma tabela 

eletrônica. As respostas foram verificadas, para eliminar respostas inconsistentes. 

As respostas à questão “Até que ano você estudou?” foram padronizadas em 

“Fundamental Completo”; “Fundamental Incompleto”; “Médio Completo”; “Médio 

Incompleto”; “Superior Completo” e “Superior Incompleto”. 

À questão “Onde?”, relativa à resposta positiva para a pergunta “Você tem algum 

computador que possa usar em algum outro lugar?” foram padronizadas as 

seguintes respostas: “Amigos/Parentes”; “Bancos”; “Cursos”; “LanHouses” e 

“Outros”. 

As atitudes foram analisadas pela equipe de pesquisa, chegando-se a um consenso 

sobre as mesmas, a partir de discussões qualitativas a respeito das respostas. Além 

disso, uma especialista em psicologia social36 realizou uma análise e cotação das 

respostas e os resultados dessa análise foram comparados com os obtidos pela 

equipe de pesquisa. 

Serão apresentados, a seguir, os resultados obtidos pela pesquisa nesta amostra. 

 

                                                 
36 A saber, a psicóloga com mestrado em Sociologia Natália Cristina Ribeiro Alves, que também fez 

diversos cursos na área de testes projetivos, em especial em psicodiagnóstico utilizando o Teste de 
Rorschach. 
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5. Resultados da pesquisa Indivíduo e Tecnologia 

 

Foi montado, para a pesquisa de Albertin (2004a), um modelo cúbico de adoção, 

representado por um gráfico tridimensional que traz, como eixos, o acesso, a 

capacitação e a atitude médios para cada um dos grupos de usuários, separados 

por freqüência de uso. 

O grupo de não usuários é formado por aqueles que afirmam não utilizar o 

computador (figura 4.2). 

Figura 4.2. Cubo de Adoção para Não-Usuários 
Fonte: ALBERTIN, 2004a 

 

O cubo de adoção para não usuários mostra que a maioria deles sabe que pode ter 

acesso público (telecentros e outros), apresentou pouca dificuldade em relação ao 

uso dos teclados37 e tem uma atitude entre neutra ou positiva em relação ao 

microcomputador. 

                                                 
37 A capacitação foi medida, na pesquisa de Albertin, através de testes realizados em duas pranchas 

com desenhos de teclados numérico e alfabético. Deu-se nota 1 para aqueles entrevistados que não 
apresentaram dificuldades em reconhecer letras e números até nota 3 para aqueles que 
demonstraram muita dificuldade em reconhecer letras e números. 
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Se, em termos de acesso e capacitação, podemos ver um aumento do volume do 

cubo nos grupos de usuários pouco freqüentes (figura 4.3), -   que utilizam o 

computador um ou dois dias por semana -, e freqüentes (figura 4.4), - que o utilizam 

de três a cinco dias -, o que indicaria uma maior adoção, há uma inversão em termos 

de atitude, que diminui nesses dois grupos em relação ao primeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3. Cubo de Adoção para Usuários Pouco Freqüentes 
Fonte: ALBERTIN, 2004a 

 

 
Figura 4.4. Cubo de Adoção para Usuários Freqüentes 
Fonte: ALBERTIN, 2004a 
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A atitude média desses dois grupos aproxima-se muito mais da neutralidade do que 

no grupo de não-usuários, apesar de crescer do segundo para o terceiro grupo. 

Como esperado, todos os indicadores crescem nos usuários que utilizam o 

computador mais que cinco dias por semana, chamado de grupo de usuários muito 

freqüentes (figura 4.5). 

 

Figura 4.5. Cubo de Adoção para Usuários Muito Freqüentes 
Fonte: ALBERTIN, 2004a 

 

Os principais resultados da pesquisa de Albertin podem ser sumarizados da seguinte 

forma: 

1) O modelo mostrou-se útil para o diagnóstico do grau de inclusão digital da 

amostra, tendo as três dimensões acrescentado dados importantes para 

entendimento do fenômeno nesta; 

2) Na amostra, pessoas com maior acesso, maior capacitação e atitude mais 

positiva em relação ao computador mostram-se, também, usuários mais 

freqüentes, sugerindo uma relação entre o modelo proposto e o uso; 

3) Tornou-se claro que, na amostra estudada, apenas a garantia do acesso – em 

especial o acesso público, como através de telecentros – não é suficiente para 

garantir a adoção da tecnologia; 
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4) Por outro lado, quando o indivíduo tem acesso particular (em sua casa, na casa 

de parentes ou amigos próximos) e organizacional (na empresa onde trabalha ou 

na escola onde estuda), a possibilidade de ele adotar a tecnologia torna-se 

maior; 

5) A maior parte das atitudes negativas, em relação à tecnologia, não é daqueles 

que não têm contato com ela, mas daqueles que estão em processo de 

aprendizagem em relação à tecnologia, tendo contato com eles há menos de um 

ano, e que foram chamados de usuários novatos; 

6) O desemprego e trabalhos que não lidam com tecnologia podem influenciar na 

atitude negativa dos indivíduos em relação a ela. 

 

A seguir, apresentaremos a análise dos resultados obtidos a partir da lâmina 

projetiva, cuja metodologia de elaboração foi descrita no atual capítulo. 
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CAPÍTULO CINCO – RESULTADOS. 

A partir da aplicação da lâmina projetiva, foram obtidas 120 respostas. A tabela 5.1. 

apresenta o perfil da amostra quanto à freqüência de uso do computador: 

Tabela 5.1. Freqüência de Uso do Computador – Amostra da 
Pesquisa em São Paulo – 2004 

Freqüência Número de Entrevistados 
Não Usuário 34 
Usuário Pouco Freqüente 33 
Usuário Freqüente 43 
Usuário Muito Freqüente 10 
Total Global 120 

 

Observa-se, nessa tabela, que a amostra se desviou da perspectiva de exclusão 

digital brasileira. De acordo com Baggio (2003), a parcela de pessoas incluídas no 

Brasil é menor que 10%, enquanto que em nossa amostra os excluídos são apenas 

28,3%. Tal desvio se deu, certamente, pelo viés da amostra (colhida em telecentros 

e suas proximidades), e já era esperado. 

De acordo com o modelo, que se sugeriu no capítulo 3 (figura 3.7), a freqüência de 

uso, ao ser relacionada com os grupos, por atitude, definirá a segmentação da 

amostra para a montagem de estratégias de inclusão. Esta relação será bastante 

discutida no próximo capítulo. Por enquanto, serão examinadas as formas de 

categorização das respostas, obtidas com a aplicação das lâminas projetivas. 

Durante a pesquisa de Albertin (2004a), foi feita uma classificação dessas respostas, 

de acordo com a direção da atitude – positiva (+1), neutra (0) ou negativa (-1) – 

obtendo-se o seguinte resultado (Tabela 5.2): 

Tabela 5.2. Direção das Atitudes –Amostra 
da Pesquisa em São Paulo – 2004 

Direção Respostas % 
+1 50 41,67% 
0 59 49,17% 
-1 11 9,17% 

Total 120 100,00% 
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O fato de a maioria dos entrevistados expressarem atitudes que, em seu caráter 

vetorial, são neutras, e que mais de 90% deles não expressa uma atitude negativa, 

chama a atenção para o fato de que estratégias de inclusão digital podem facilmente 

criar um ambiente propício para a adoção de microcomputador. No entanto, a 

pergunta que persiste é: - Que conteúdos devem ser trabalhados nessas 

estratégias, para criar esse ambiente? 

Para tentar responder a essa pergunta, é mais interessante, aqui, o conteúdo da 

resposta per se do que o caráter vetorial da atitude. Assim, as frases foram divididas, 

de acordo com seu conteúdo, em seis grupos, a saber: uso, capacitação, neutro, 

fuga, empregabilidade e outras. Desses grupos, os três primeiros citados se 

destacaram, abarcando 83,33% das respostas, como é possível notar pela Tabela 

5.3: 

Tabela 5.3. Conteúdo das Respostas –
Amostra da Pesquisa em São Paulo – 2004 

Conteúdo Respostas % 
Uso 52 43,33%
Capacitação 29 24,17%
Neutro 20 16,67%
Fuga 9 7,50%
Empregabilidade 5 4,17%
Outras 5 4,17%
Total 120 100,00% 

 

Agora, cada um dos grupos será discutido. 
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1. Respostas relacionadas ao uso do computador. 

 

Em 43,33% das respostas, aquele que respondia projetava conteúdos relacionados 

ao ato de usar o computador. As seguintes frases exemplificam esse tipo de 

resposta38: 

“Você quer usar o computador?” 

“Mexa no computador.” 

“O computador está desligado (mais algo?). Você liga este 
computador para mim?” 

“Mostrando o computador, falando que é bom usar, que é muito 
prático, e perguntando se ele já mexeu no computador.” 

As frases se diferenciam bastante quanto ao formato: a maioria das pessoas usa a 

afirmação (63,5% dos respondentes desse grupo): 

“Ali está o computador, pode mexer.” 

“Indicando para usar o computador.” 

No entanto, aparecem frases interrogativas, ou com sentido interrogativo, em 21,1% 

das respostas, como em: 

“Ei, posso usar o computador?” 

“O que está apontando estava usando, levantou e perguntou se o 
outro queria usar o computador.” 

As frases interrogativas denotam certa insegurança em relação ao uso, e uma 

necessidade de aprovação do ato (TISCHER, 2000; WOOD; KROGER, 2000). Tais 

respostas, por vezes, solicitam auxílio para o uso, como em: 

“O computador está desligado [mais algo?]. Você liga este 
computador para mim?” 

                                                 
38 Todas as frases relacionadas a esse tópico estão apresentadas na Tabela 2 do Apêndice 1. 
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Em sua maioria, as frases remetem a uma segunda pessoa (“você”), seja 

isoladamente, seja junto ao sujeito (primeira pessoa do plural): 

“Você quer usar o computador?” 

“Vamos usar o computador?” 

É comum se associar o uso da segunda pessoa com um sentimento de 

envolvimento no discurso39, indicando que a lâmina não levou a um afastamento 

excessivo do indivíduo em sua resposta. As frases na terceira pessoa (“ele”), por 

outro lado, denotam tal afastamento. Essa pessoa foi usada em 20% das respostas, 

mas há que se notar, em nenhuma das respostas de fuga. 

“Pra ela aprender a mexer no computador” 

“A pessoa está apontando para o computador [falando o quê?] Ah... 
Tá falando que o computador não está na posição correta” 

As frases imperativas também chamaram a atenção durante a análise. 15,4% das 

respostas, com conteúdo relacionado ao uso, empregaram esse tempo verbal, como 

em: 

“Use o computador.” 

“Por favor, vá até o computador.” 

Esse tipo de frase apareceu, ainda, relacionado a conteúdos negativos, como em: 

 “Não mexa na CPU.” 

O imperativo apareceu, ainda, em frases como: 

“O computador está quebrado e ele está com cara de que tá falando: 
‘Vai arrumar já isso’.” 

                                                 
39 Benveniste (1976) explica que o “jogo” entre a primeira pessoa (“eu”) e a segunda pessoa (“tu” ou “você”) 

denota que o locutor reconhece a duplicidade dos papéis durante a conversação, ora tomando o lugar daquele que 
fala, ora daquele a quem se fala. Dessa forma, “nas duas pessoas, há ao mesmo tempo uma pessoa implicada e 
um discurso sobre essa pessoa” (IDEM, p. 250). O autor afirma, no entanto, que o uso da terceira pessoa, “é, em 
virtude de sua própria estrutura, a forma não pessoal da flexão verbal” (p. 252), remetendo a um afastamento 
entre o locutor e seu próprio discurso.  
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É possível notar uma série de frases parecidas com esta última, relacionando 

conteúdos de fragilidade ou receio a respeito do computador (25% das respostas 

desse subgrupo): 

“Você quebrou o computador.” 

“Pra ele tomar cuidado pra mexer no computador.” 

“O computador está desarrumado, bagunçado.” 

No entanto, observa-se que, em geral, as frases são de incentivo ao uso (46,2% das 

respostas): 

“Tá falando sobre a importância da informática (o que?). Tá 
incentivando a pessoa.” 

“Ali está o computador, pode mexer.” 

“Esse computador é pra você.” 

Desta forma, podemos dividir o presente grupo em quatro, quanto à conjugação 

verbal, com diferentes características: 

1) Subgrupo Interrogativo: Marcado por frases com pedidos de permissão 

(“posso?”, “quer?”, “vamos?”); parece remeter a um grupo que demonstra 

uma atitude submissa e hesitante frente ao computador. Esse subgrupo 

parece não se concentrar em nenhum dos quatro grupos de usuários, no que 

diz respeito à freqüência40. 

2) Subgrupo Imperativo: Marcado por frases com ordens (“vá!”, “use!”, “deve!”, 

“não mexa!”), parece remeter a um grupo que tem uma atitude forte em 

relação ao computador, mesmo que negativa, sendo que, na amostra, metade 

dos respondentes usaram frases positivas (impelindo ao uso do computador) 

e a outra metade, frases negativas (suscitado distância do objeto). É 

                                                 
40 Os grupos de usuários por freqüência foram descritos no capítulo anterior, a saber, não usuários, usuários pouco 

freqüentes, usuários freqüentes e usuários muito freqüentes. 
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interessante notar que 7 das 8 respostas desse grupo utilizam o computador 

três ou mais vezes por semana (usuários freqüentes ou muito freqüentes). 

3) Subgrupo Afirmativo: São os respondentes que utilizam frases afirmativas, em 

geral de incentivo (“pode mexer”, “acessar”, “uso do computador”, 

“importância da informática”), indicando uma atitude amigável em relação ao 

computador. É interessante notar que o maior número de respondentes desse 

grupo estão entre os não usuários (nove dos 23 respondentes) e que o grupo 

com menos respostas desse tipo (apenas duas), é o de usuários muito 

freqüentes. 

4) Subgrupo Receoso: Aparece um quarto subgrupo, que dão respostas cujo 

conteúdo se liga ao uso, mas no qual estas sugerem, pela forma e conteúdo 

como são construídas, ver o computador como frágil ou estranho, e no qual 

os entrevistados parecem assumir uma atitude defensiva em relação ao 

objeto. Esse grupo parece concentrar-se nos usuários novatos41 (8 das 12 

respostas). Apenas um, entre os não-usuários, apresentou resposta 

receosa42.  

A tabela 5.4. mostra, de modo geral, a distribuição do grupo de respondentes com 

conteúdo “uso”43, em relação ao grupo de freqüência de uso. A última coluna mostra 

a distribuição das 120 respostas, em relação aos grupos de freqüência de uso. 

Tabela 5.4. Respondentes com conteúdo “uso” em 
relação aos grupos de freqüência – Amostra da 
Pesquisa em São Paulo – 2004 
Freqüência Respostas “Uso” Total geral 
Não-Usuários 19,23% 28,33% 
Usuários pouco 
freqüentes 28,85% 27,50% 
Usuários freqüentes 38,46% 35,83% 
Usuários muito 
freqüentes 13,46% 8,33% 
Total geral 100,00% 100,00% 

 
                                                 

41 Como se viu no capítulo anterior, o grupo de novatos são aqueles que têm contato com o computador há menos 
de 1 ano. 

42 Todas as respostas do subgrupo receoso são apresentadas no final da tabela 2 do Apêndice 1. 
43 Ou seja, as respostas relacionadas ao uso do computador. 
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Vemos, por essa tabela, que, na amostra, há uma tendência para que, quanto maior 

a freqüência de uso do computador, maior a possibilidade de a resposta estar 

relacionada ao uso. O gráfico 5.1. mostra como a diferença entre a porcentagem de 

respostas “uso” e a porcentagem do total de respostas cresce, à medida que o uso 

aumenta, ajudando a visualizar o aumento relativo da resposta “uso” em relação ao 

total geral, nos grupos, quanto à freqüência.. 

Gráfico 5.1. Diferença entre a porcentagem de respostas “uso” e a 
porcentagem do total de respostas
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Gráfico 5.1 – Diferença entre a porcentagem de respostas “uso” e o total 
de respostas. 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

2. Respostas relacionadas à capacitação para o uso do computador. 

 

Respostas, cujo conteúdo se relaciona à capacitação para usar o computador, 

atingiram 24,17% do total das 120 respostas. As frases a seguir são exemplos das 

reações desse grupo: 

“Ele está ensinando alguma coisa: ‘Aqui está o computador’.” 

“Perguntando se a pessoa sabe mexer no computador.” 
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“Pra ela aprender a mexer no computador.” 

Diferentemente das respostas do grupo anterior, as frases sobre capacitação não 

variam tanto. Das trinta respostas desse grupo, 21 são afirmativas e apenas uma 

mostrou conteúdo negativo: 

“Que ele não mexe no computador direito, direito. Ele não presta 
atenção em nada.” 

Há oito frases interrogativas, sendo que, em todas elas, a pergunta girava sobre 

“saber mexer” no computador: 

“Você sabe mexer no computador?” 

“Perguntando se sabe mexer no computador.” 

Em apenas uma delas, apareceu um conteúdo que poderia ser considerado receoso 

(note-se a presença da interjeição “ai”, denotando dificuldade ou estranheza): 

“Sobre o computador... (o que?) Ai, como liga?” 

A diferença mais expressiva entre as frases afirmativas e as interrogativas é que, 

nas primeiras, a ênfase é dada ao fato de ensinar (ou explicar) e aprender, ao passo 

que, nas últimas, a ênfase é dada ao saber. 

50% das respostas interrogativas concentram-se em pessoas que pertencem ao 

grupo de não-usuários de computador. Por outro lado, 76,2% das respostas 

afirmativas, relacionadas à capacitação, são de respondentes que já passaram por 

cursos de informática. 

A tabela 5.5. mostra, de modo geral, a distribuição do grupo de respondentes com 

conteúdo “capacitação”, em relação ao grupo de freqüência de uso. 
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Tabela 5.5. Respondentes com conteúdo “capacitação” em 
relação aos grupos de freqüência  – Amostra da Pesquisa em 
São Paulo – 2004 
Freqüência Respostas “Capacitação” Total geral 
Não-Usuários 44,83% 28,33% 
Usuários pouco 
freqüentes 13,79% 27,50% 
Usuários freqüentes 37,93% 35,83% 
Usuários muito 
freqüentes 3,45% 8,33% 
Total geral 100,00% 100,00% 

 

A tabela acima deixa clara a concentração de respondentes deste grupo entre os 

não-usuários44 (dada a diferença entre os respondentes nessa categoria e os 

respondentes em geral). 

 

3. Respostas neutras em relação ao computador. 

 

Vinte dos respondentes deram respostas cujo conteúdo não demonstra uma atitude 

definida em relação ao computador. São respostas que podem ser chamadas, 

metaforicamente, de “pré-operacionais”. Piaget (de acordo com Davidoff, 1983) 

sugere que o desenvolvimento do pensamento possui sete estágios, sendo, o 

segundo deles, o estágio “pré-operacional”, no qual o indivíduo ainda se baseia em 

suas percepções da realidade, porém não consegue abstrair um significado para as 

questões expostas. Nesse caso, o uso da linguagem e a formação de conceitos são 

bastante simples. 

No caso das respostas neutras, parece que a falta de contato com o computador, e 

de conceitos sobre ele, mantêm os respondentes num “estágio pré-operacional”, em 

que as respostas são bastante concretas, utilizando conceitos simples: 

“Mostrando o computador.” 
                                                 

44 Todas as frases relacionadas a esse tópico estão relacionadas na Tabela 3 do Apêndice 1. 



104 

 

“O computador está em cima da mesa.” 

“Tá falando do computador (o que?) Sobre o teclado.” 

Não há respostas receosas ou imperativas nesse grupo, e apenas quatro são 

interrogativas, como nos exemplos abaixo: 

“Olha o computador. O que é isso, um computador?” 

“Você está vendo este computador?” 

Há outra possibilidade de análise das frases neutras: elas podem indicar que o 

indivíduo, ou por ter respostas emocionais aversivas, ou pelo contexto da entrevista, 

preferiu não expressar suas atitudes e crenças verdadeiras em relação ao tema, 

evitando-o, de forma consciente ou não. Esse fato será discutido de forma mais 

abrangente na conclusão desta dissertação. 

A tabela 5.6, abaixo, compara as respostas de conteúdo neutro e as respostas em 

geral, em relação à freqüência de uso do computador. 

Tabela 5.6. Respondentes com conteúdo neutro em 
relação aos grupos de freqüência – Amostra da Pesquisa 
em São Paulo – 2004 
Freqüência Respostas Neutras Total geral 
Não-Usuários 20,00% 28,33% 
Usuários pouco 
freqüentes 45,00% 27,50% 
Usuários freqüentes 25,00% 35,83% 
Usuários muito 
freqüentes 10,00% 8,33% 
Total geral 100,00% 100,00% 

 

Percebe-se, nessa tabela, que as respostas neutras se concentram nos usuários 

pouco freqüentes45. 

 

 
                                                 

45 Todas as frases relacionadas a esse tópico estão relacionadas na Tabela 4 do Apêndice 1. 
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4. Respostas de fuga ao tema. 

 

Dentre os 120 respondentes, nove fugiram do tema “computador”, como mostram os 

exemplos abaixo: 

“Não estou enxergando... É o Lula na foto?” 

“Não sei.” 

É interessante notar que, desses nove respondentes, cinco indagaram a respeito da 

cadeira: 

“Me traga uma cadeira, por favor.” 

“Tá faltando a cadeira.” 

A psicóloga e mestra em sociologia, Natália Ribeiro Alves, que se consultou durante 

a pesquisa, é de opinião que tais respostas remetem a uma dificuldade de 

aproximação com o objeto, subjacente a um desejo de utilizá-lo. Nessa perspectiva, 

tais respostas querem dizer: “eu gostaria de utilizar o computador, mas não tenho 

meios de chegar a ele”, sendo que os meios, aqui, não devem ser entendidos como 

concretos, e, sim, remetendo a outras dificuldades (falta de capacitação, ansiedade). 

Contra tal teoria, existe o fato de que seis dos nove respondentes afirmam que já 

fizeram cursos de informática e têm hábito de usar o computador, estando dois no 

grupo de usuários pouco freqüentes e quatro no dos usuários freqüentes. Dentre 

essas nove respostas, apenas uma afirma não ter forma de acesso ao computador. 

No entanto, esses fatos não significam, necessariamente, que a teoria esteja errada, 

do ponto de vista subjetivo, enquanto ela sugere que tais fatores podem estar 

ligados a outras questões, por exemplo, ansiedade em relação à tecnologia. É 

impossível, no entanto, com os dados coletados, o aprofundamento nessa questão. 

Das outras quatro respostas, apenas duas afirmam “não saber” o que dizer sobre a 

lâmina; uma, imagina um começo de diálogo entre as duas pessoas, excluindo o 

computador (“De onde você é?”) e uma afirma não enxergar o desenho. 
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As frases desse grupo dividem-se entre afirmativas (4 respostas) e interrogativas (4 

respostas), apenas uma frase é imperativa. Se a fuga do conteúdo for interpretada 

como uma ação defensiva, então todas as frases podem ser classificadas como 

receosas. No entanto, mais uma vez, essa interpretação necessitaria de uma análise 

mais profunda, impossível de se fazer com os dados obtidos nesta pesquisa. 

A tabela 5.7. mostra como os respondentes desse grupo se dividem em relação à 

freqüência de uso do computador. 

Tabela 5.7. Respondentes com conteúdo de fuga ao tema em 
relação aos grupos de freqüência – Amostra da Pesquisa em 
São Paulo – 2004 
Freqüência Respostas de Fuga Total geral 
Não-Usuários 11,11% 28,33% 
Usuários pouco freqüentes 22,22% 27,50% 
Usuários freqüentes 66,67% 35,83% 
Usuários muito freqüentes 0,00% 8,33% 
Total geral 100,00% 100,00% 

 

Há uma concentração de respostas no grupo dos usuários freqüentes (que deve ser 

vista com reserva, dado o baixo número de respostas nesse grupo)46. 

 

5. Respostas relacionadas à empregabilidade. 

 

Apenas cinco respostas relacionavam o estímulo a uma situação de trabalho.  

É interessante perceber que os cinco respondentes estão em grupos que utilizam 

pouco, ou não utilizam o computador, de acordo com a tabela 5.13. 

 

 

                                                 
46 Todas as frases relacionadas a esse tópico estão discriminadas na Tabela 5 do Apêndice 1. 
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Tabela 5.8. Respondentes com conteúdo “empregabilidade” em relação 
aos grupos de freqüência – Amostra da Pesquisa em São Paulo – 2004 
Freqüência Respostas Neutras Total geral 
Não-Usuários 60,00% 28,33% 
Usuários pouco freqüentes 40,00% 27,50% 
Usuários freqüentes 0,00% 35,83% 
Usuários muito freqüentes 0,00% 8,33% 
Total geral 100,00% 100,00% 

 

Uma das análises que pode ser feita, no presente contexto, é que o computador 

ainda não faz parte do ambiente de trabalho de grande parte da amostra, feita em 

bairros de classe baixa. 66,67% da amostra declararam estar desempregados à 

época da entrevista. Entre os empregados, 72,5% estão em atividades que, 

dificilmente, são informatizadas (como serviços ligados a limpeza e construção, 

mercado informal ou micro-comércio na região – vendas, bancas de jornal, entre 

outros). Assim, o computador parece mesmo não se ligar à empregabilidade, nesse 

contexto.  

Além disso, boa parte da amostra é composta por estudantes (37,5%)47. 

 

6. Outras Respostas. 

 

Por fim, cinco respondentes deram respostas que não puderam ser classificadas em 

nenhuma das categorias acima. Destas, três relacionavam-se à inovação e duas 

apresentavam o computador como um produto a ser vendido48.  

No próximo capítulo, serão apresentadas as conclusões obtidas a partir dos 

resultados aqui expostos. 

                                                 
47 Todas as frases relacionadas a esse tópico estão relacionadas na Tabela 6 do Apêndice 1. 
48 Todas as frases relacionadas a esse tópico estão relacionadas na Tabela 7 do Apêndice 1. 



108 

 

CAPÍTULO SEIS – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS. 

 

A partir dos objetivos que foram propostos, das teorias revistas, e das análises 

realizadas, chegou-se às seguintes conclusões para este trabalho: 

 

1. Inclusão Digital, Adoção e Atitudes 

 

Do ponto do vista da teoria revisada, concluiu-se que a Inclusão Digital tem sido 

vista, até hoje, em seu caráter macro-político, e a partir de, basicamente, dois 

indicadores: a universalidade do acesso e a capacitação para o uso. 

Como principais vantagens de se incluir digitalmente os cidadãos de uma 

determinada sociedade podem-se citar razões do setor governamental, do setor 

privado e do terceiro setor.  A universalização de informações e serviços assim como 

o barateamento dos custos operacionais são as principais vantagens percebidas 

nesses três segmentos da sociedade. Os principais benefícios, que podem ser 

auferidos dessas tecnologias, se dividem em cinco tipos: 1) redução de custos; 2) 

aumento da produtividade; 3) aumento da qualidade; 4) aumento da flexibilidade e 5) 

estratégia de inovação. 

Além disso, a inclusão digital tem um papel fundamental no desenvolvimento de 

qualquer nação, posto que, historicamente, as nações que dominam as principais 

tecnologias, disponíveis em uma determinada época, têm maior probabilidade de 

desenvolvimento econômico do que aquelas nações que não dominam tais 

tecnologias. 

Em termos de estratégias, no entanto, a inclusão digital pode ser vista como uma 

questão de adoção de determinadas tecnologias e, ao final destas estratégias, 

encontra-se o indivíduo. Assim sendo, torna-se útil, para se traçarem as estratégias 
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de difusão, entender como os indivíduos se comportam frente às tecnologias que se 

pretende difundir. 

Uma forma, consagrada pela psicologia social, de se entenderem os 

comportamentos frente a um determinado objeto, é estudar as atitudes dos 

indivíduos diante dele. Por isto, em termos de teoria, o estudo das atitudes parece 

ideal para se pensar  a adoção de tecnologias que promovam a inclusão digital.  

Um método, também consagrado na psicologia, para o estudo de atitudes, e de 

previsão de comportamentos, é examinar as atitudes através de testes projetivos, 

nos quais essas – variáveis intervenientes – podem ser inferidas a partir das 

“crenças” explicitadas pelo estímulo da apresentação da lâmina projetiva. 

Se, por um lado, as atitudes têm sido amplamente usadas em modelos de aceitação 

e de adoção de tecnologia, por outro lado esses modelos, normalmente, usam 

questionários fechados, que partem de determinadas crenças, como pressupostos. 

O Modelo de Aceitação de Tecnologia, por exemplo, lida com a utilidade e a 

facilidade de uso, percebidas como pressupostos. Em termos de criação estratégica, 

esse modelo só nos dá essas duas variáveis a trabalhar, já que é um modelo que se 

encontra fechado nelas. 

Os testes projetivos, por serem abertos a qualquer resposta, podem orientar melhor 

as estratégias, pois, em tese, serão encontradas crenças sobre as quais se pode 

trabalhar. No caso desta pesquisa, essas crenças puderam ser agrupadas em seis 

tipos, que discutiremos a seguir.  
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2. Modelos Teórico e de Análise 

 

O modelo teórico utilizado neste trabalho49 concentrou-se apenas no papel da 

atitude para com a inclusão digital. Como vimos na pesquisa de Albertin (2004a), o 

acesso à tecnologia, e a capacitação para seu uso, também são de extrema 

importância para a inclusão digital e não se quis, aqui, negar a necessidade de 

resolução desses problemas para obter sucesso em estratégias de inclusão. Além 

disso, é provável que acesso e capacitação sejam variáveis que afetam a atitude, 

através, tanto da proximidade do objeto (proporcionado pelo acesso a ele), quanto 

do conjunto de cognições a seu respeito (adquiridos através da capacitação). Por 

outro lado, a atitude também afeta a busca pelo objeto e por novos conhecimentos a 

seu respeito, ou seja, a atitude também influencia o acesso e a capacitação. 

Torna-se evidente que esse modelo é apenas parte de outro maior de inclusão 

digital. Buscou-se enfatizar o papel da atitude no presente modelo, desenvolvendo-o 

de forma a aproveitar, ao máximo possível, as respostas obtidas no teste projetivo. 

O modelo parece congruente, dados os resultados obtidos. A carga afetiva (pró, 

neutra ou contra o objeto), e o conteúdo obtido no teste, possibilitaram novas 

conclusões sobre o comportamento de adoção; por exemplo, revelou-se o fato de os 

usuários novatos terem uma atitude mais negativa em relação ao computador do 

que os usuários experientes e os não-usuários. O impacto dessa conclusão, em 

termos de estratégias de inclusão, é que os cursos introdutórios e a forma de o 

usuário novato abordar o computador deveria ser revista, diminuindo o atrito dos 

primeiros contatos.  

Por outro lado, o instrumento de pesquisa criado mostrou-se bastante 

individualizado, sendo difícil captar a influência do entorno social a partir dele, como 

proposto no nosso modelo. Tal efeito é comum nos testes projetivos, mas é possível 

fazer aplicações em grupo, dando mais liberdade de resposta e observando a 

dinâmica do grupo em relação ao objeto. 
                                                 

49 Ver figuras 3.5 e 3.6 do capítulo 3. 



111 

 

 

Dentro do modelo de análise que se propôs no capítulo 350, baseado nos objetivos 

da dissertação, deve-se, agora, seguir quatro passos: 1) categorizar as respostas 

para 2) identificar as atitudes expressas; 3) relacionar essas atitudes com o 

comportamento expresso, que é a freqüência de uso do computador e 4) segmentar 

a amostra e propor estratégias adequadas de inclusão, a partir dessa segmentação. 

Esse modelo será utilizado para nortear a conclusão desta dissertação. 

 

3. Categorização 

 

Foi possível fazer três categorizações, a partir das respostas coletadas na pesquisa: 

1) quanto ao conteúdo; 2) quanto à forma e 3) quanto à freqüência de uso. 

1) Quando ao conteúdo, percebem-se cinco grupos básicos, já referidos no capítulo 

anterior, a saber: uso do computador; capacitação para o uso do computador; 

empregabilidade; modernidade; produto; devendo-se notar que as duas últimas 

categorias foram reunidas sob o nome de “outros”, por seu baixo número de 

respostas, bem como pela dispersão dessas respostas, o que impossibilitou 

caracterizá-las como partes de outras categorias. 

2) Quanto à forma da resposta, percebem-se os três tipos básicos, discutidos no 

capítulo cinco, a saber: respostas afirmativas, interrogativas e imperativas. 

A negação foi bastante explorada na pesquisa original (ALBERTIN, 2004a), pois 

denota o “sentido” tomado pela atitude (pró ou contra o objeto atitudinal). No 

presente estudo, no entanto, a negação não é tão interessante quanto o conteúdo. 

Assim, as frases “não use” e “use”, por exemplo, relacionam-se, igualmente, ao 

conteúdo “uso”, mesmo que em direção oposta. 

                                                 
50 Figura 3.7. Modelo das Análises das Lâminas Projetivas, à p. 57. 
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Por outro lado, as frases interrogativas e imperativas aparecem, de certa forma, 

relacionadas à intensidade das atitudes e pode-se levantar a hipótese, nesse caso, 

que as frases interrogativas indicam a atitudes mais fracas e as imperativas a 

atitudes mais fortes. Como foi dito, o uso da interrogação remete a uma insegurança 

em relação ao objeto, que não apareceria no caso de atitudes fortes, pois essas 

tenderiam a eliciar respostas igualmente fortes, como as frases imperativas.  

3) No que diz respeito à freqüência de uso, desde a pesquisa anterior já se havia 

separado a amostra em cinco grupos: não-usuários, usuários pouco freqüentes 

(utilizam o computador uma ou duas vezes por semana), usuários freqüentes 

(utilizam o computador de três a cinco vezes por semana) e usuários muito 

freqüentes (utilizam o computador mais do que cinco vezes por semana). 

Além disso, apareceram respostas consideradas neutras, e respostas que fugiam do 

tema proposto. Essas respostas devem ser tratadas como um grupo à parte 

daqueles conteúdos citados acima, pois não apresentam um conteúdo expresso. 

Ao cruzarmos os resultados dessas categorias, podemos ter importantes 

informações sobre a amostra. A tabela 6.1, abaixo, foi criada para dar informações 

numéricas desse cruzamento. 
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Tabela 6.1. Resultados das amostras de acordo com o conteúdo e forma das respostas e 
freqüência de uso dos respondentes – Amostra da Pesquisa em São Paulo – 2004 

Conteúdo Forma Não-
Usuários 

Usuários 
Pouco 

Freqüentes 

Usuários 
Freqüentes 

Usuários 
Muito 

Freqüentes 

Total por 
linha 

Afirmativa 6,67% 9,17% 8,33% 3,33% 27,50% 
Interrogativa 1,67% 2,50% 4,17% 0,83% 9,17% Uso 
Imperativa 0,00% 0,83% 4,17% 1,67% 6,67% 

Uso Total 8,33% 12,50% 16,67% 5,83% 43,33% 
Afirmativa 6,67% 2,50% 5,83% 0,83% 15,83% 

Interrogativa 3,33% 0,83% 3,33% 0,00% 7,50% Capacitação 
Imperativa 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 

Capacitação Total 10,83% 3,33% 9,17% 0,83% 24,17% 
Afirmativa 2,50% 7,50% 2,50% 0,83% 13,33% 

Interrogativa 0,83% 0,00% 1,67% 0,83% 3,33% Neutro 
Imperativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Neutro Total 3,33% 7,50% 4,17% 1,67% 16,67% 
Afirmativa 0,00% 1,67% 1,67% 0,00% 3,33% 

Interrogativa 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 3,33% Fuga 
Imperativa 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 

Fuga Total 0,83% 1,67% 5,00% 0,00% 7,50% 
Afirmativa 2,50% 1,67% 0,00% 0,00% 4,17% 

Interrogativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Empregabilida
de Imperativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Empregabilidade Total 2,50% 1,67% 0,00% 0,00% 4,17% 
Afirmativa 2,50% 0,83% 0,83% 0,00% 4,17% 

Interrogativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Outros 
Imperativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Outros Total 2,50% 0,83% 0,83% 0,00% 4,17% 
Total Global 28,33% 27,50% 35,83% 8,33% 100,00% 

 

Pela tabela, podemos observar que o grupo com maior número de respostas é o de 

usuários pouco freqüentes, com respostas afirmativas, relacionadas ao uso do 

computador (9,2% das respostas). Essa tabela é interessante para mostrar que 

porcentagem da população estudada seria atingida por estratégias de inclusão 

digital voltadas para cada um desses públicos. 

Tais categorizações podem ser úteis para segmentar estratégias. Assim, é possível 

avaliar o impacto de uma campanha, que vincule inclusão digital à empregabilidade, 

por exemplo, para avaliar em que grupos ela teria um maior impacto, e para quais 

grupos essa campanha não seria efetiva. 
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4. A Identificação das Atitudes Através do Conteúdo das Respostas 

 

A aplicação da lâmina de atitudes, na amostra dada, propiciou a identificação de 

alguns conteúdos cognitivos dos respondentes, em relação ao computador. Os 

principais conteúdos expressos foram: a utilização do computador, a capacitação em 

relação ao uso e a empregabilidade relacionada ao uso. Tal discurso repete, em 

grande parte, as políticas de inclusão digital, que também se relacionam aos temas 

de uso, capacitação e empregabilidade. Podemos levantar a hipótese de que a 

amostra foi ‘contaminada’ pelo discurso nos telecentros. 

Observa-se que, de forma majoritária, os entrevistados repetiram o discurso oficial a 

respeito da importância do computador em suas vidas. Se, numa visão otimista, isso 

quer dizer que tal parte da população já absorveu os benefícios do uso do 

computador, por outro lado, a repetição do discurso oficial pode significar que o teste 

projetivo não conseguiu causar o ‘incômodo’ necessário para eliciar respostas 

emocionais, em relação ao objeto atitudinal estudado, ou seja, o estímulo não foi 

forte o suficiente para que a principal atitude, por trás do comportamento do 

respondente, se relacione ao computador. Esse tipo de resposta, extremamente 

“padronizada”, remete àquilo que o respondente pensa que o entrevistador quer 

ouvir, mais do que à sua própria atitude em relação ao computador (RODRIGUES, 

1979; EAGLY; CHAIKEN, 1998). 

No caso dessa segunda hipótese ser verdadeira, três fatores podem ser 

relacionados: 1) a amostra era viciada, já que 87,5% dos respondentes afirmaram 

conhecer os telecentros, tendo tido contato, assim, com suas políticas e seus 

agentes; 2) a ordem de apresentação dos instrumentos de pesquisa direcionou as 

respostas (a lâmina projetiva era apresentada por último, após a aplicação do 

questionário e das duas lâminas de capacitação);  e 3) o instrumento não foi capaz 

de eliciar respostas atitudinais, seja pela falta de elementos que causassem certo 

desconforto, e que propiciassem respostas emocionais (KOLCH, 1984), seja pela 

aplicação indevida, privilegiando respostas muito curtas (vale esclarecer que a 
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pergunta feita, ao se mostrar a lâmina, era “o que este homem [mostrava-se a figura 

à esquerda] está dizendo para o outro?”). 

Uma pesquisa futura poderia tentar lidar com esses três fatores, em especial, 

aumentando a tensão da lâmina, buscando uma amostra mais neutra e invertendo a 

aplicação. 

 

Além desses conteúdos expressos, determinadas formas de respostas chamaram a 

atenção, pois se desviavam das respostas em frases afirmativas: respostas 

interrogativas, respostas imperativas e respostas de fuga. Como se viu, as respostas 

interrogativas parecem ligar-se à insegurança em relação ao objeto atitudinal 

(podendo também ser uma insegurança em relação à situação de entrevista). Como 

na pesquisa de Albertin (2004a), é interessante notar que 46,4% daqueles que 

responderam com frases interrogativas são usuários novatos (ou seja, usam o 

computador há menos de um ano), e que esse número decresce acentuadamente 

com o aumento do tempo de uso do computador, tendendo a zero após o sexto ano. 

As respostas imperativas podem remeter a um sentimento de necessidade e 

urgência, assim como a um sentimento de opressão do entrevistado em relação ao 

objeto. No primeiro caso, teríamos as respostas com conteúdo afirmativo e, no 

segundo, aquelas com conteúdo negativo, vistas durante a análise dos resultados. 

Duas hipóteses podem ser levantadas, em relação às respostas de fuga. Por um 

lado, elas podem estar relacionadas a um objeto atitudinal visto com uma 

intensidade muito negativa, suscitando defesas psicológicas que impedem a 

percepção do objeto (EAGLY; CHAIKEN, 1998). Por outro lado, elas podem derivar 

de um desconhecimento completo do objeto, sendo uma resposta de 

desconhecimento. 

Essa segunda hipótese é enfraquecida pelo fato de apenas 11,1% dos respondentes 

não serem usuários de computador. Iikuza (2003) reconhece a existência de 

pessoas que não consideram o computador como parte primordial de sua vida, 
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escolhendo não se incluir, ou usando o computador apenas como “mal necessário”. 

Moore admite que exista uma maioria de adotantes tardios, que não se sente à 

vontade com novas tecnologias, mesmo adotando-as; ou aqueles retardatários, que 

serão bastante refratários ao uso de novas tecnologias. Os respondentes de fuga, 

assim como aqueles que utilizaram frases imperativas de conteúdos negativos, 

podem pertencer a essas classes de indivíduos. 

 

Quanto à identificação de atitudes em relação à tecnologia, devemos dizer que ainda 

é necessário rever aspectos da prancha projetiva e de sua aplicação, para que ela 

se torne um bom instrumento de predição de comportamentos, diminuindo as 

incertezas apontadas nas hipóteses acima. Como consolo, vale lembrar que a 

validação de qualquer técnica projetiva é um processo complexo (BELL, 1971)... 

 

5. Relação entre a atitude e a freqüência de uso do computador 

 

Algumas diferenças aparecem como significativas, quando se compara o conteúdo 

da resposta dada pelos indivíduos, e a freqüência do uso do computador (Tabela 

6.2). 

Em primeiro lugar, força é notar que a resposta mais citada, pelo grupo de não-

usuários, refere-se à capacitação para o uso da tecnologia, enquanto que, em todos 

os outros grupos, a resposta mais citada é o uso.  
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Tabela 6.2. Relação entre os conteúdos das respostas e a freqüência de uso do computador –
Amostra da Pesquisa em São Paulo – 2004 

Conteúdo Não-Usuário Usuário Pouco 
Freqüente 

Usuário 
Freqüente 

Usuário Muito 
Freqüente 

Total 
Global 

Uso 29,41% 45,45% 46,51% 70,00% 43,33% 
Capacitação 38,24% 12,12% 25,58% 10,00% 24,17% 

Neutro 11,76% 27,27% 11,63% 20,00% 16,67% 
Fuga 2,94% 6,06% 13,95% 0,00% 7,50% 

Empregabilidade 8,82% 6,06% 0,00% 0,00% 4,17% 
Outros 8,82% 3,03% 2,33% 0,00% 4,17% 

Total Global 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

A maior parte dos não-usuários (61,8%), afirmam conhecer os telecentros e 61,5% 

dos 38,2% dos não-usuários que deram respostas, com conteúdo relacionado à 

capacitação, também afirmam conhecer os telecentros, e saber que podem ter 

acesso a um microcomputador, através dele. Tal fato sugere que esta parte da 

amostra de não-usuários entende que apenas a possibilidade de acesso não é 

suficiente para levá-los à adoção, mas que a capacitação seria importante nesse 

sentido, ou seja, parece existir uma crença51 de que a capacitação é necessária 
para o uso do computador. 

Por outro lado, a inversão que aparece em relação aos conteúdos “neutro” e 

“capacitação”, nos usuários pouco freqüentes (nos quais a capacitação aparece em 

terceiro lugar, como conteúdo mais citado) e nos usuários freqüentes (nos quais 

esse mesmo conteúdo aparece em segundo lugar), sugere que existem níveis de 

necessidade de capacitação diferentes, dependendo do uso, ou seja, que a 
capacitação não é uma necessidade linear, em termos de crença. A partir da 

intensificação do uso, o usuário passa a se preocupar novamente com sua 

capacitação, tendo platôs de adequação entre o uso e o aprendido, e aclives de 

necessidades de capacitação, quando o uso aumenta. 

Em todos os outros grupos, o uso aparece como o conteúdo mais citado pelos 

respondentes da amostra. A tabela acima nos mostra, inclusive, que o uso freqüente 

tende a agrupar os conteúdos, diminuindo a sua diversificação. Parece que, quanto 

maior o contato com o computador, mais o uso se fixa, em detrimento de outras 
                                                 

51 Ou seja, um componente cognitivo atitudinal. 
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crenças. Como esse uso, em geral, é associado a uma atitude positiva em relação 

ao computador, é possível concluir que o computador leva a atitudes positivas, 
pelo uso em si, e, não, por seus possíveis ganhos. As vantagens secundárias de 

uso (aumentar a empregabilidade, possibilitar a ascensão social ou profissional, 

aprender, e outras) aparecem como secundárias, nessa amostra. Tal fato é 

extremamente positivo, em termos de inclusão digital, porque sugere que, para 

grande parte dos indivíduos, o próprio uso serve como reforço para o aumento da 

freqüência de uso. 

 

Quanto à empregabilidade, é interessante perceber que 100% dos respondentes 

que deram respostas relacionadas a esse tema são não-usuários ou usuários pouco 

freqüentes e novatos. 60% desses respondentes são estudantes. Isso sugere que a 

crença a respeito do aumento da empregabilidade por se saber tecnologia cai, à 

medida que os indivíduos começam a lidar com o computador, e entram para o 

mercado de trabalho. 

Tal crença da amostra choca-se com o que tem sido postulado e divulgado por parte 

dos teóricos e pelas políticas de inclusão digital, que afirmam que a capacitação e a 

adoção dos computadores e da Internet aumentam a empregabilidade (SILVEIRA, 

2001; OECD, 2001; CUNEO, 2002; CDI, 2004). Iikuza (2003), por outro lado, 

também percebeu essa desconexão entre a empregabilidade (analisada no 

contexto da inclusão social) e a inclusão digital. 

A amostra pesquisada pode estar relacionada com a queda nessa crença, já que a 

maior parte dela (86,7%, excluindo os estudantes) trabalha em atividades com 

pouca, ou nenhuma, presença de computadores (como limpeza, comércio 

ambulante e outros). Nesse caso, a hipótese é que o conteúdo desses trabalhos 

privilegia muito pouco o uso do computador para os trabalhadores, dificultando a 

inclusão digital. Por outro lado, a inclusão digital é importante para os estudantes, 

que, a partir dela, acreditam que poderão ter uma ascensão social. 

 



119 

 

Os conteúdos “neutro” e “fuga” têm, em comum, o fato de que os respondentes não 

pareceram demonstrar um componente emocional nas suas respostas, mostrando-

se, de certa forma, evasivos, em termos de atitude. Apesar das respostas neutras se 

manterem no tema, ao contrário das respostas de fuga, é importante notar que 

ambas chamam a atenção por sua “neutralidade” – principalmente emocional – em 

relação ao estímulo. Foram levantadas três hipóteses a respeito dessas respostas: 

1) Hipótese pré-operacional: Como já se descreveu no capítulo anterior, uma das 

possibilidades para se entender as respostas pré-operacionais é que as pessoas 

que as deram são pessoas com uma visão concreta do mundo, que têm dificuldades 

de abstração e, com isso, fixam sua atenção em aspectos descritivos do ambiente. 

Tal fato pode estar relacionado a uma forma pré-operacional de ver o mundo, 

resultado de uma dificuldade de aprendizagem, que pode ter sido conseqüência de 

uma estimulação deficiente (DAVIDOFF, 1983). Não é possível afirmar, pelos dados 

obtidos, se as respostas neutras e de fuga estão relacionadas a uma visão pré-

operacional do mundo, como um todo, ou relacionadas ao objeto “computador”. 

Nesse segundo caso, o pouco contato com o objeto tornaria mais difícil a abstração, 

restringindo as possibilidades de resposta a uma descrição da cena (e até mesmo 

excluindo o computador). 

No entanto, esse grupo não se caracteriza por pessoas com baixo grau de 

educação, em relação aos outros grupos, o que seria de se esperar, caso houvesse 

uma dificuldade de aprendizagem; tampouco os respondentes concentram-se entre 

os não-usuários e usuários pouco freqüentes, ou entre os respondentes novatos, 

que, por isso, tivessem pouco contato com o objeto, e não possuíssem certo 

conhecimento a seu respeito. 

2) Hipótese de evasão: Segundo essa hipótese, as respostas com conteúdo neutro e 

de fuga teriam sido dadas porque o objeto atitudinal ou a situação de pesquisa 

seriam ansiogênicos para os respondentes e estes tenderiam a “esconder” suas 

verdadeiras idéias, crenças e sentimentos a respeito do objeto, de forma consciente 

ou não (SELLTIZ ET AL., 1974, RODRIGUES, 1979). 
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Nesse caso, poderíamos concluir que a lâmina projetiva, ou o método de aplicação, 

falharam em sua tentativa de observar as atitudes, de forma indireta, para 24,2% da 

amostra. 

3) Hipótese de indiferença: Por essa hipótese, entenderíamos que, para 24,2% da 

amostra, o computador não é um objeto atitudinal, e o comportamento, em relação a 

ele, é, na verdade, uma conseqüência de relações com outros objetos atitudinais. 

De acordo com essa hipótese, poder-se-iam analisar as frases do conteúdo de fuga 

e neutro como resultantes de outras atitudes, como, por exemplo, as condições de 

trabalho. Nesse caso, poder-se-iam entender as frases, relacionadas à falta de 

cadeira na sala, como uma atitude em relação ao ambiente do trabalho, do qual o 

computador faz parte. No entanto, seria apressado chegar a tal conclusão, a partir 

dos dados coletados. 

O mais provável é que essas três hipóteses tenham interagido, com maior ou menor 

força, sobre os 29 respondentes desses dois grupos.  

 

Outros conteúdos apareceram em cinco das respostas, sendo que três dessas 

frases referiam-se à modernidade dos computadores e duas referiam-se ao 

computador como um produto passível de ser vendido. 

Em se tratando de seres humanos, é normal que os conteúdos das respostas 

variem, pois as atitudes e crenças são resultantes das experiências individuais. No 

caso desta amostra, no entanto, é interessante notar que os conteúdos variaram 

pouco: apenas cinco grupos de conteúdos foram identificados (uso, capacitação, 

empregabilidade, modernidade e produto), excluindo-se as respostas neutras e de 

fuga. Mais uma vez, tal fato pode ter ocorrido pelo viés da proximidade das amostras 

com os telecentros, o que pode ter restringido o conteúdo das respostas, pois os 

entrevistados teriam adotado o ‘discurso oficial’ sobre a necessidade do computador, 

como discutido acima. 
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6. Possíveis aplicações dos resultados em estratégias de adoção 

 

Em toda esta pesquisa, preocupou-nos a possibilidade de extrair, de seus 

resultados, oportunidades de atuação, na forma de estratégias de difusão de 

tecnologia. 

Nesse sentido, o teste mostra-se útil de diversas formas, mesmo tendo em mente 

que ainda existem limitações, que precisam ser revistas em pesquisas futuras. Os 

modelos e a metodologia propostos são úteis para a segmentação de grupos-alvo 

para estratégias de inclusão, podendo-se, a partir daí, medir seu impacto na 

população.  

Em primeiro lugar, a aplicação do instrumento de pesquisa, como um todo, permite 

dividir os grupos de usuários, isolando-se, entre eles, não-usuários e usuários pouco 

freqüentes, que podem ser alvos de campanhas de inclusão digital. É possível, além 

disso, estudar as atitudes em seu componente vetorial, identificando disposições a 

favor ou contra o microcomputador e, com isso, entender qual será o esforço 

necessário para a inclusão desses grupos (quanto mais positiva a atitude, mais fácil 

a inclusão, e vice-versa). 

Ao se estudar o conteúdo da aplicação do teste atitudinal, é possível determinar 

quais os principais elementos a serem tratados pelas campanhas. Assim, caso uma 

campanha de inclusão fosse lançada para a população de onde foi tirada a amostra, 

seria possível focar a campanha em três temas básicos:  

1) Aumento da possibilidade de uso do computador: De acordo com os resultados, 

não bastaria continuar divulgando os telecentros, pois o acesso através deles não se 

mostrou suficiente para a inclusão digital. O acesso particular e o organizacional 

poderiam ser incentivados através de facilitação de crédito, campanhas de doação 

ou outros. 



122 

 

2) Nova forma de capacitação: Estudar novas formas de ensino, mais adaptadas a 

essas populações, e ampliar o acesso a essa capacitação seriam um segundo ponto 

básico de uma campanha de inclusão digital. 

3) Vínculo entre empregabilidade e adoção de tecnologia: Uma campanha, voltada 

para os grupos de não-usuários e usuários pouco freqüentes, deveria buscar 

fortalecer a relação entre empregabilidade e adoção de tecnologia, buscando 

aumentar o número de pessoas que acredita nesta relação e, assim, fortalecê-la. O 

acesso organizacional também fortaleceria o este ponto. Como analisamos acima, 

tal vínculo, hoje, é fraco e esse seria o tema de maior resistência na campanha. 

Além disso, os usuários novatos, em especial os estudantes, seriam bons pontos de 

partida para essa iniciativa. Tais estratégias poderiam ser visualizados através do 

modelo proposto no capítulo 3. A figura 6.1, abaixo, é um exemplo de como o 

modelo pode ser utilizado para se pensar em estratégias de inclusão digital a partir 

dos resultados aqui apresentados: 

 
Figura 6.1 Aplicação do Modelo das Análises das Lâminas Projetivas. 
Fonte: Elaboração própria 
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A figura 6.1 mostra que, a partir do resultado da aplicação do teste projetivo, 

sabemos que uma parte da população responde à lâmina projetiva com respostas 

receosas e negativas em relação à capacitação para uso do computador. Pelos 

nossos resultados, esse grupo corresponde a 23,7% das atitudes receosas e 

negativas  de toda a amostra e é formada, basicamente, por usuários novatos, em 

seu primeiro ano de contato com o computador. 

Através dessa resposta, podemos definir aproximadamente uma atitude em relação 

ao computador, a saber, que o primeiro contato com ele é bastante complexo ou, 

simplificando, que é difícil se capacitar para utilizar o computador. Além disso, 

pouco mais da metade dos entrevistados desse segmento utilizam o computador 

com pouca ou nenhuma freqüência. Assim, podemos definir a segmentação da 

amostra como “indivíduos que utilizam o computador com pouca freqüência e que 

expressam a atitude de que a capacitação é difícil”. 

Essas características nos dão informações para a construção de estratégias de 

inclusão digital, como, por exemplo, reformular os cursos introdutórios, aumentando 

a freqüência de uso durante esses cursos e tornando o primeiro contato mais 

amigável e menos “traumático”. 

 

Por todas as razões expostas acima, a metodologia pode ser utilizada por empresas 

que queiram expandir seus negócios digitais, para entender, por exemplo, que parte 

da população seria atingida pelo novo ambiente digital proposto. Instituições 

comerciais ou financeiras que invistam em transações eletrônicas feitas por 

computador ou pela Internet teriam informações sobre que parte da população 

utilizaria tais serviços e que tipo de conteúdo as campanhas de divulgação deveriam 

focar para ampliar o seu uso. 

Empresas que queiram investir em quiosques eletrônicos poderiam utilizar a 

metodologia para descobrir quais os melhores pontos para a colocação dos 

quiosques e, da mesma forma, orientar campanhas de divulgação dos quiosques. 
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Mesmo internamente, é provável que empresas que queiram ampliar a inclusão 

digital de seus funcionários teriam ganhos em aplicar a metodologia, para entender o 

que eles pensam da tecnologia, e diminuir a resistência a sistemas recém-

implantados, ou em vias de implantação. 

Os modelos e a metodologia aqui propostos, portanto, podem ser amplamente 

utilizados, tanto pelos esforços de inclusão digital do governo e por organizações do 

terceiro setor voltadas para este fim, quanto para empresas que queiram investir em 

tecnologia. 

 

7. Limitações e pesquisas futuras 

 

Este estudo deparou-se com questões metodológicas que sugerem que novas 

pesquisas devem ser realizadas, para aumentar a confiabilidade do teste projetivo 

proposto, com intuito, principalmente, de melhorar sua aplicação e corrigir vieses de 

amostra. 

Do ponto de vista da lâmina projetiva, seria aconselhável retomar seu conteúdo, 

para diminuir sua neutralidade, reduzindo a proporção de respostas neutras, ou de 

fuga do tema. Uma das possibilidades, nesse sentido, seria tornar o ambiente, no 

qual as figuras estão inseridas, em um ambiente menos rígido, aproximando-o do 

ambiente da amostra. A neutralidade das faces poderia ser modificada, também, 

buscando aumentar a tensão entre as duas pessoas, de forma a suscitar certa 

tensão no entrevistado, o que poderia levar a respostas mais emocionais.  

Além do mais, a aplicação do teste poderia passar por modificações, invertendo-se a 

ordem de apresentação das lâminas, deixando as de capacitação para o final da 

entrevista, e apresentando o teste projetivo logo após a parte de identificação do 

questionário. 
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Em especial, a amostra se mostrou limitadora dos resultados da pesquisa. Se, por 

um lado, o objetivo foi alcançado, ao conseguir uma população cujo acesso não 

seria um problema (dando espaço a outras variáveis), por outro, encontramos uma 

amostra ‘estereotipada’, que teria ‘aprendido’ o discurso de inclusão dos telecentros 

e, desta forma, restringido a variabilidade das atitudes que se esperava encontrar. 

A cotação do teste ainda se mostrou relativamente problemática, mas foi possível 

chegar-se a um consenso quanto aos aspectos vetoriais e de conteúdo das 

respostas. Novas pesquisas e a ampliação da amostra seriam úteis para consolidar 

os critérios de compilação. 

 

Uma proposta, que parece interessante, seria a informatização de todo o teste, fato 

que facilitaria a sua aplicação e colocaria o entrevistado cara a cara com o objeto 

atitudinal, o que traria resultados interessantes. O uso de urnas eletrônicas, ou 

quiosques está sendo estudado. 

Os dados coletados permitiriam uma análise estatística mais sofisticada do que a 

aqui utilizada. Como trabalho inicial, no entanto, preferiu-se privilegiar uma análise 

mais qualitativa, num primeiro momento, que permite aprofundar a análise de 

conteúdo, sem uma demasiada preocupação com cotações extremamente 

rigorosas, o que poderia, no entanto, constituir um próximo estágio desta pesquisa. 

 

Por fim, duas considerações, a respeito da teoria das atitudes, devem ser citadas. 

Em primeiro lugar, deve-se levar em consideração a complexidade de crenças. Uma 

frase pode expressar uma crença que não é boa preditora dos comportamentos, 

porque as atitudes são formadas por uma complexidade de relações entre crenças 

(RODRIGUES, 1979; EAGLY; CHAIKEN, 1998). Os comportamentos são 

extremamente complexos, e a psicologia é uma ciência nova, que ainda não tem um 

corpo teórico coeso o suficiente para predizer – ou mesmo compreender – como um 

ser humano se comportará diante dos múltiplos fatores externos (como o 
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computador, a situação de pesquisa, a presença de terceiros e assim por diante), e 

internos (como a timidez, problemas pessoais e experiências pregressas, entre 

outros), que compõem cada situação, na qual se deve optar por adotar, ou não, 

determinado comportamento frente a um computador. O que se tem, hoje, são pistas 

da maneira pela qual o comportamento se forma. 

Além disso, exatamente pela falta do corpo teórico coeso da psicologia, a atitude 

está longe de ser um conceito unânime entre os teóricos, competindo com mais 

alguns, como, por exemplo, o conceito de representação social (FARR, 1996; 

SPINK, 1995). A atitude foi utilizada, na presente dissertação, por seu caráter mais 

individualizado – e menos social e político, ou seja, menos “macro” –, por um lado, e 

mais pragmático – ou seja, mais fácil de aplicar diretamente com um propósito 

estratégico –, por outro. Assim, entende-se que esse conceito seria o mais 

adequado para esta pesquisa e outras que, possivelmente, a seguirão. 
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APÊNDICE 1 – RESPOSTAS À LÂMINA PROJETIVA 

 
Tabela 1. Respostas à Lâmina Projetiva 
1. Não mexa na CPU. 
2. Você quer usar o computador? 
3. Pra ter cuidado quando mexer no computador. 
4. Olha o computador. 
5. Você quebrou o computador. 
6. Faça um curso de computação. 
7. O computador está em cima da mesa. 
8. Explicando como usa o computador 
9. Pra ela aprender a mexer no computador 
10. Isso aqui é um computador? 
11. Pra ele mexer no computador. 
12. Aonde está a cadeira? 
13. Essa é uma nova tecnologia. 
14. Você pode pegar o mouse? 
15. Tá falando do computador (o que?) Sobre o teclado. 
16. Ele está indicando o computador. "O computador está em cima da mesa?" 
17. Apontando o computador. "O uso do computador é a prioridade de tudo." 
18. Você sabe mexer no computador? 
19. Não sabe. 
20. Aquilo é um computador. 
21. Duas pessoas falando, apresentando o computador como um produto. 
22. Olha o computador. 
23. Aqui tem um computador. E que ele pode usar. Esse vai ser o instrumento de trabalho 

dele. 
24. Falando sobre computador. Para aprender a usar. 
25. O que está apontando estava usando, levantou e perguntou se o outro queria usar o 

computador. 
26. Pedindo pra ele usar o computador. 
27. Olha o computador. O que é isso, um computador? 
28. Aqui é o computador e sua mesa de trabalho. 
29. Mostrando o computador... Pra ele fazer algum trabalho. 
30. Vamos usar o computador? 
31. Perguntando se sabe mexer no computador 
32. Ali está o computador, pode mexer. 
33. Indicando para usar o computador 
34. Está indicando algo (aonde?) No computador (algo mais?) Para ligar o computador. 
35. Posso usar o computador (mais algo?) Não... Você vai usar o computador? 
36. Você sabe mexer no computador? 
37. Sobre o computador... (o que?) "Ai, como liga?" 
38. Tá explicando alguma coisa. 
39. Olha o computador. Mostrando o computador. 
40. Mexa no computador. 
41. Ei, posso usar o computador? 
42. É uma empresa. "Como eu já tinha lhe dito, esse é o novo computador". 
43. Ele está ensinando alguma coisa. "Aqui está o computador". 
44. Explicando alguma coisa de computador (alguma frase?) Perguntando se ele sabe mexer 
45. De onde você é? 
46. Ele está pensando. Vamos usar computador juntos? 
47. Olha o computador. 
48. Se pode mexer no computador? Está apontando pro computador. Tá faltando a cadeira 
49. Mostrando o computador. 
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Tabela 1. Respostas à Lâmina Projetiva 
50. Este é o computador... (algo mais?) Ele é o que há de mais moderno na tecnologia. 
51. Tá pedindo pra ligar o computador, acessar o computador. 
52. Ele está ensinando alguma coisa. 
53. O computador está lá. 
54. Esse é o mais novo que temos. 
55. Não sei. 
56. Ele está ensinando alguma coisa. "Olha o computador". 
57. Você sabe mexer no computador? 
58. Use o computador. 
59. Pedindo pra acertar o monitor e usufruí-lo. Pôr uma cadeira. E se acender a lâmpada será 

melhor. Continuou com a mão no bolso e tem problema por isso. Ele não está preparado 
para atividade que precisa que tire as mãos do bolso. 

60. Não mexa no computador. 
61. Falando pra mexer no computador. 
62. Pra ele tomar cuidado pra mexer no computador. 
63. Esse computador é pra você. 
64. Tá mostrando o computador. 
65. Que ele não mexe no computador direito, direito, ele não presta atenção em nada. 
66. Alguém mexeu aqui? Cadê a cadeira? Isso é um muro. 
67. Tá ensinando  (algo mais?) Este é um computador. 
68. O computador está desarrumado, bagunçado 
69. Ensinando a mexer no computador. (frase?) Não sei. 
70. Pedindo pra mexer no computador 
71. Tá apontando para o computador (algo mais?) Perguntando se o outro quer mexer no 

computador. 
72. Me traga uma cadeira por favor. 
73. De quem é esse computador? O que aconteceu com esse computador? (mais alguma 

coisa?) Que marca é esse computador? 
74. Falando sobre o computador. 
75. Esse aqui é um computador 
76. Demonstrando como usar o computador. Falando do teclado, mouse, monitor. Mostrando 

algo na tela. Professor e aluno. 
77. Falando sobre o computador (algo mais?) Falando que o teclado tá quebrado. 
78. Tá faltando a cadeira 
79. A pessoa está apontando para o computador (falando o quê?) Ah... Tá falando que o 

computador não está na posição correta 
80. Vamos usar este computador... Veja instalaram um computador nesta sala... Deste jeito a 

mesinha vai cair. Tá faltando os cabos de instalação... Regulação de alta voltagem...mouse 
pad... Cadê a parte de trás da tela do computador? 

81. Esse aqui é o computador, que tanta gente fala nas aulas. 
82. O computador está desligado (algo mais?). Você liga este computador para mim? 
83. Falando do computador. Explicando como mexe? Tá falando que é útil usar. O e-mail é 

uma forma de mandar mensagem para todo mundo, e receber também mais mensagem. 
84. Ali tem um computador 
85. Mostrando o computador, falando que é bom usar, que é muito prático e perguntando se 

ele já mexeu no computador. 
86. Ensinando como mexer no computador. Dois homens em uma sala de aula. É uma figura 

escura... (mais algo?) Tá indicando o teclado. 
87. Por favor, vá até o computador. 
88. Se o outro sabe mexer no computador? 
89. Tá falando pra mexer no computador. 
90. Tá falando do computador (o que?) Deve estar mostrando como é o computador. 
91. Mostrando o computador (algo mais?). Isso é um computador. 
92. Está apontando o computador: "Olha o computador"... O mouse está quebrado 
93. Falando sobre informática (o que?) Você já mexeu em computador? 
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Tabela 1. Respostas à Lâmina Projetiva 
94. Esse computador tem mais utilidade. Com ele você pode acessar o mundo (mais o que?) 

Pode fazer consulta com sua conta bancária pela Internet. Se "ter" um é "ter" 
conhecimento, pode ganhar bastante dinheiro com ele. Quem não tem conhecimento de 
computador não tem emprego no mercado de trabalho. 

95. Tá entendendo alguma coisa do curso. Tá dando aula de computação. 
96. É um professor ensinando um aluno. Ele tá dizendo "Aquele é um programa de 

computador". Tá falando que vai ensinar ele a mexer. 
97. O computador está quebrado e ele está com cara de que tá falando "Vai arrumar já isso" 
98. Mostrando o computador apontando para o teclado 
99. Tá faltando a cadeira 
100. Apontando pro computador. Ele está pedindo pra ele usar a Internet. 
101. Falando pra mexer no computador. 
102. Falando sobre o computador que está em cima da mesa. Eles estão falando sobre Internet, 

sobre os trabalhos. 
103. Não estou enxergando... É o Lula na foto? 
104. Está mandando a pessoa mexer no computador 
105. Algo de informática... Fazer um curso 
106. Tá falando sobre a importância da informática (o que?). Tá incentivando a pessoa. 
107. Tá explicando (algo mais?). Tá ensinando como mexer, o outro está prestando atenção. 
108. Apresentando o computador pra utilizá-lo. É uma máquina importante... O outro deve usá-

la 
109. Mostrando o computador; vai dar aula no computador. 
110. Você está vendo este computador? 
111. Você vai usar o computador? 
112. Está indicando algo no computador (indicando o que?) O que está apontando está me 

indicando e o outro sou eu, ele tá me indicando o computador para alguma finalidade. 
113. Mostrando o computador (Mostrando o que?). Falando que é fácil (mais algo?) Pra ele 

tentar usar. 
114. Perguntando se a pessoa sabe mexer no computador 
115. Que ela vai mexer no computador. Incentivando. 
116. Para ele mexer no computador, para mandar um e-mail. 
117. Eles estão falando do computador. Consulta o computador. 
118. Esse pode ser seu instrumento de trabalho. 
119. Está falando sobre o computador (o quê?) Tá vendendo o computador. 
120. Tá falando pra usar o computador. Seu futuro está nesse computador. 
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Tabela 2. Respostas relacionadas ao Uso do Computador. 
O computador está desligado (mais algo?). Você liga este computador para mim? 
Mostrando o computador, falando que é bom usar, que é muito prático e perguntando se ele já 
mexeu no computador. 
Tá falando pra mexer no computador (mais algo?) Não. 
Falando sobre informática (mais algo?) Você já mexeu em computador? 
Por favor, vá até o computador. 
Você quer usar o computador? 
Pra ele mexer no computador. 
Você pode pegar o mouse? 
Apontando o computador. O uso do computador é a prioridade de tudo. 
O que está apontando estava usando, levantou e perguntou se o outro queria usar o computador. 
Mostrando o computador... Pra ele fazer algum trabalho. 
Ali está o computador, pode mexer. 
Está indicando algo (aonde?) No computador (mais algo?) Para ligar o computador. 
Posso usar o computador (mais algo?) Não... Você vai usar o computador? 
Mexa no computador. 
Tá pedindo pra ligar o computador, acessar o computador. 
Use o computador. 
Falando pra mexer no computador. 
Esse computador é pra você. 
Tá apontando para o computador (mais algo?) Perguntando se o outro quer mexer no computador. 
Apontando pro computador. Ele está pedindo pra ele usar a Internet. 
Falando sobre o computador que está em cima da mesa. Eles estão falando sobre Internet, sobre os 
trabalhos. 
Está mandando a pessoa mexer no computador 
Apresentando o computador pra utilizá-lo. È uma máquina importante... O outro deve usá-la. 
Você vai usar o computador? 
Está indicando algo no computador (o que?) O que está apontando está me indicando e o outro sou 
eu, ele tá me indicando o computador para alguma finalidade. 
Eles estão falando do computador. Consulta o computador. 
Pedindo pra ele usar o computador. 
Ei, posso usar o computador? 
Ele está pensando: Vamos usar computador juntos? 
Pedindo pra mexer no computador 
Falando pra mexer no computador. 
Tá falando sobre a importância da informática (o que?). Tá incentivando a pessoa. 
Que ela vai mexer no computador. Incentivando. 
Para ele mexer no computador, para mandar um e-mail. 
Vamos usar o computador? 
Indicando para usar o computador. 
Não mexa no computador. 
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Tabela 2. Respostas relacionadas ao Uso do Computador. 
Subgrupo Receoso: 
Vamos usar este computador... Veja instalaram um computador nesta sala... Deste jeito a mesinha 
vai cair. Tá faltando os cabos de instalação... Regulação de alta voltagem...mouse pad... Cadê a 
parte de trás da tela do computador? 
Pedindo pra acertar o monitor e usufruí-lo. Pôr uma cadeira. E se acender a lâmpada será melhor. 
Continuou com a mão no bolso e tem problema por isso. Ele não está preparado para atividade que 
precisa que tire as mãos do bolso. 
Pra ter cuidado quando mexer no computador. 
Você quebrou o computador. 
Pra ele tomar cuidado pra mexer no computador. 
Falando sobre o computador (o quê?) Falando que o teclado tá quebrado. 
A pessoa está apontando para o computador (mais algo?) Ah... Tá falando que o computador não 
está na posição correta 
Está apontando o computador: Olha o computador... O mouse está quebrado 
O computador está quebrado e ele está com cara de que tá falando ‘Vai arrumar já isso’. 
O computador está desarrumado, bagunçado. 
Se pode mexer no computador. Está apontando pro computador. Tá faltando a cadeira. 
Não mexa na CPU. 

 
Tabela 3. Respostas relacionadas à Capacitação para Uso do Computador. 
Explicando alguma coisa de computador (algo mais?) Perguntando se ele sabe mexer. 
Tá entendendo alguma coisa do curso. Tá dando aula de computação. 
Você sabe mexer no computador? 
Falando do computador. Explicando como mexe? Tá falando que é útil usar. O e-mail é uma forma de 
mandar mensagem para todo mundo, e receber também mais mensagem. 
Esse aqui é o computador, que tanta gente fala nas aulas. 
Você sabe mexer no computador? 
Falando sobre informática (o que?) Você já mexeu em computador? 
Sobre o computador... (o que?) "Ai, como liga?" 
Ele está ensinando alguma coisa. "Olha o computador". 
Ele está ensinando alguma coisa. "Aqui está o computador". 
Você sabe mexer no computador? 
Tá ensinando (algo mais?) Este é um computador. 
Ensinando como mexer no computador. Dois homens em uma sala de aula. É uma figura escura... 
(mais algo?) Tá indicando o teclado. 
Se o outro sabe mexer no computador? 
Tá falando do computador (o que?) Deve estar mostrando como é o computador. 
Algo de informática... Fazer um curso 
Tá explicando (algo mais?). Tá ensinando como mexer, o outro está prestando atenção. 
Perguntando se a pessoa sabe mexer no computador 
Ensinando a mexer no computador. (frase?) Não sei. 
Faça um curso de computação. 
Pra ela aprender a mexer no computador 
Perguntando se sabe mexer no computador 
Explicando como usa o computador 
Ele está ensinando alguma coisa. 
Que ele não mexe no computador direito, direito, ele não presta atenção em nada. 
Falando sobre computador. Para aprender a usar. 
É um professor ensinando um aluno. Ele tá dizendo "Aquele é um programa de computador". Tá 
falando que vai ensinar ele a mexer. 
Tá explicando alguma coisa. 
Demonstrando como usar o computador. Falando do teclado, mouse, monitor. Mostrando algo na 
tela. Professor e aluno. 
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Tabela 4. Respostas Neutras em relação ao Computador. 
Olha o computador. O que é isso, um computador? 
Olha o computador. 
Mostrando o computador. 
Esse aqui é um computador 
Olha o computador. 
O computador está em cima da mesa. 
Aquilo é um computador. 
Olha o computador. 
Mostrando o computador (algo mais?). Isso é um computador. 
O computador está lá. 
Ele está indicando o computador. "O computador está em cima da mesa" 
Tá mostrando o computador. 
De quem é esse computador? O que aconteceu com esse computador? (mais alguma coisa?) Que 
marca é esse computador? 
Ali tem um computador. 
Falando sobre o computador. 
você está vendo este computador? 
Mostrando o computador apontando para o teclado 
Tá falando do computador (o que?) Sobre o teclado. 
Isso aqui é um computador? 
Olha o computador. Mostrando o computador. 

 
Tabela 5. Respostas de Fuga em relação ao Computador. 
Me traga uma cadeira por favor. 
Aonde está a cadeira? 
Não sei. 
Não estou enxergando... É o Lula na foto? 
De onde você é? 
Não sei. 
Alguém mexeu aqui? Cadê a cadeira? 
Tá faltando a cadeira. 
Tá faltando a cadeira. 

 
Tabela 6. Respostas relacionadas à Empregabilidade. 
Tá falando pra usar o computador. Seu futuro está nesse computador. 
Aqui é o computador e sua mesa de trabalho. 
Esse pode ser seu instrumento de trabalho 
Aqui tem um computador. E que ele pode usar. Esse vai ser o instrumento de trabalho dele. 
É uma empresa. "Como eu já tinha lhe dito, esse é o novo computador" 

 
Tabela 7. Outras Respostas. 
Está falando sobre o computador (o quê?) Tá vendendo o computador 
Essa é uma nova tecnologia. 
Esse é o mais novo que temos. 
Duas pessoas falando, apresentando o computador como um produto. 
Este é o computador... (algo mais?) Ele é o que há de mais moderno na tecnologia. 
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APÊNDICE 2 – INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Apêndice 2.a. – Lâmina Projetiva para Pré-teste “Sentados” 
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Apêndice 2.b. – Lâmina Projetiva para Pré-teste “Dois em pé, computador de lado” 
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Apêndice 2.c. – Lâmina Projetiva para Pré-teste “Dois em pé, computador ao centro” 
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Apêndice 2.d. – Lâmina Projetiva para Pré-teste “Tocando o computador” 
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Apêndice 2.e. – Lâmina Projetiva para Pré-teste “Sozinho” 
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Apêndice 2.f. – Lâmina para Teste de Capacitação “Teclado Numérico” 
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Apêndice 2.g. – Lâmina para Teste de Capacitação “Teclado QWERTY” 

 

 

 


