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Resumo 

 

  Este projeto tem como objetivo analisar as possíveis influências que o acesso 

facilitado ás informações disponíveis na internet, exercem sobre a autoestima dos 

estudantes universitários. O conceito de autoestima pode ser definido como o grau de 

satisfação que o indivíduo tem em relação a si com base em um conjunto de valores 

que norteiam os comportamentos que serão avaliados como negativos ou positivos.      

Quanto maior é a satisfação em relação a si próprio, melhor será o desempenho do 

sujeito frente aos embates da vida, proporcionando ao indivíduo sentimento de 

capacidade, potencial e confiança. Para essa pesquisa participarão aproximadamente 

200 graduandos devidamente matriculados e cursando os cursos de psicologia ou 

engenharia, sendo de ambos os sexos e maiores de dezoito anos. Por fim, o 

instrumento a ser utilizado é a Escala de Autoestima desenvolvida por Rosemberg 

(1979) e traduzida por Hutz (2000), a escala é constituída por dez questões que avalia 

o grau de satisfação do avaliando em relação a si que são respondidas em um padrão 

de escala tipo Likert, tendo quatro graus de respostas que varia entre concordo 

totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente. 
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Introdução 

 

 O conceito de autoestima pode ser definido como o grau de satisfação que o 

indivíduo tem em relação a si com base em um conjunto de valores que norteiam os 

comportamentos que serão avaliados como negativos ou positivos. Autoestima é 

também um indicador sobre a saúde mental e bem estar psicológico, quando se 

mostra em insuficiência pode estar atrelada aos casos de depressão e ideação suicida 

(MRUCK, 1998). 

Uma das formas de contato cultural e interação social que ganhou poder no 

século XXI, foi a internet, proporcionando ás pessoas a possibilidade em ter acesso a 

uma ampla gama de informações, modelos e estilos de pessoas  que ás permitiu 

utilizar a internet para efetuar interação imediata de qualquer parte de globo, essa 

plataforma se tornou uma necessidade na vida de todos, revolucionando o modo como 

os indivíduos se relacionam com o mundo e sendo uma rápida forma de alcance à 

informação em que se torna possível o compartilhamento imediato de toda uma nova 

cultura, comportamentos, hábitos e estilos (IANNI, 1997). 

O autor Hutz (2011) realizou uma pesquisa com 1.151 estudantes (55% 

mulheres e 45% homens) do ensino fundamental, médio e superior, com idades entre 

10 e 30 anos, com o objetivo de verificar a validade do construto de autoestima para 

crianças e adolescentes e adultos, tendo como instrumento utilizado a escala de 

Rosemberg (1979) e traduzida por Hutz (2000). Os participantes deste estudo 

responderam ao questionário em sala de aula no qual tiveram dez minutos para 

concluírem o procedimento, para realizar a avaliação das possíveis diferenças de 

autoestima entre ás diferentes faixas estarias, gênero e formação foi necessário 

utilizar uma análise de variância univariada (ANOVA). Por fim, neste estudo foi 

observado um maior declínio nos escores de autoestima em estudantes universitários 

e verificou-se que a análise fatorial demonstrou que o instrumento utilizado segue 

apresentando validade de construto sendo confirmado sua eficácia  na coleta de 

dados proposto por Rosemberg, a pesquisa também demonstrou uma discrepância 

encontrada entre os escores dos graduandos em relação aos estudantes de ensino 

médio, sendo que o grupo de universitários encontram-se com baixa autoestima, 

sendo um efeito negativo devido as exigências acadêmicas.  



Objetivos 

Este estudo tem como objetivo avaliar ás possíveis influências que o acesso 

aos diversos conteúdos disponíveis na internet exercem na autoestima dos 

estudantes universitários. 

Metodologia 

O instrumento a ser utilizado é a Escala de Autoestima desenvolvida por 

Rosemberg (1979) e traduzida por Hutz, (2000). A escala é constituída por dez 

questões que avalia o grau de satisfação do avaliando em relação a si que são 

respondidas em um padrão de escala tipo Likert, tendo quatro graus de respostas que 

varia entre concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente. 

Desenvolvimento 

Após a coleta dos dados serão posteriormente tabulados no programa 

estatístico SPSS. A fim de atender aos objetivos propostos, serão realizadas 

estatísticas descritivas e inferenciais. Os participantes serão comparados quanto ao 

sexo, idade e curso, por meio do teste t de Student e da ANOVA. 

Resultados preliminares 

 Não há resultados preliminares pois o projeto se encontra em fase de 

coleta de dados. 
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