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Resumo 

A vida em grupo é um fator determinante para a sobrevivência de várias espécies animais, em 

especial, para o Homo sapiens, que é um animal social por excelência. Nos últimos anos tem 

surgido uma nova forma de socialização com a chegada das redes on-line. Nesse contexto, 

objetivamos investigar se fatores individuais tais como faixa etária, personalidade e felicidade 

influenciam a organização das redes de apoio on-line e off-line. Realizamos nossa pesquisa 

em instituições de ensino públicas da capital (Natal/ Rio Grande do Norte-RN) e do interior 

(Pendências/RN), com 297 participantes, entre 13 e 68 anos, que foram agrupados em 

adolescentes, adultos emergentes e adultos. Por meio de questionários (socioeconômico, 

Marcadores Reduzidos para Avaliação da Personalidade, Escala de Felicidade Subjetiva e um 

questionário baseado no Questionário de Redes Sociais). Evidenciamos que as pessoas 

possuem mais pessoas entram mais em contato por meio off-line, quando comparado a on-

line. Mas há uma forte correlação entre as duas redes (on-line e off-line), em geral, as pessoas 

que fazem parte da rede on-line também fazem parte da rede off-line, embora cada faixa etária 

tenha suas particularidades, que serão apontadas no presente trabalho. Quanto a felicidade 

subjetiva, ela não é influenciada pelo lugar em que a pessoa mora (interior ou capital) e, assim 

como a personalidade, apresenta particularidades na sua relação com os fatores que compõe a 

rede de apoio, incluindo a faixa etária. De forma geral, encontramos diferenças na forma de se 

relacionar com as redes de apoio em adultos (imigrantes digitais) adultos emergentes e 

adolescente (nativos digitais). 

 

Palavras-chave: Redes sociais, faixa etária, nativos digitais, imigrantes digitais, mídias 

digitais. 



 

 

Abstract 

Group life is a determining factor for the life of various animal species, especially Homo 

sapiens, which is a social animal par excellence. In recent years we have had a new way of 

socializing with the arrival of online networks. In this context, we aim to investigate whether 

individual factors such as age, personality and happiness influence the organization of online 

and offline support networks. We conducted the research in public institutions of the capital 

(Natal/ Rio Grande do Norte-RN) and in the interior (Pendências/ RN), with 297 participants, 

between 13 and 68 years old, who were grouped in adolescents, adults and adults. Through 

questionnaires (socioeconomic, Reduced Markers for Personality Assessment, Subjective 

Happiness Scale and a Social Networks Questionnaire), We show that people have more 

people offline and come in more offline when compared to online. But there is a strong 

correlation between the two networks (online and offline), in general, people who are part of 

the online network are also part of the offline network, although each age group has its 

particularities, which will be pointed out in the present work. As for subjective happiness, it is 

not influenced by the place where the person lives (interior or capital) and, like the 

personality, presents particularities in its relationship with the factors that make up the support 

network, including the age group. In general, we found differences in how to relate to support 

networks in adult (digital immigrants), adult emergent and adolescent (digital natives). 

 

Keywords: Social networks, age group, digital natives, digital immigrants, digital media. 
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Introdução  

Aproximadamente 57% dos brasileiros que possuem smartphones e acessam o aparelho em 

menos de 5 minutos depois de acordar e em média, olham seus aparelhos 78 vezes por dia 

(Deloitte, 2015). Dentre os jovens de 18 a 24 anos, a checagem de seus smartphones é de 101 

vezes por dia – o dobro de uso dos que têm entre 45 e 55 anos (Deloitte, 2015). Tais dados 

reforçam exposto por Baumeister e Leary (1995) ao afirmarem que o apego interpessoal é um 

fator essencial para o bem-estar dos indivíduos, o que nos faz investir parte do nosso tempo 

diário fazendo e/ou mantendo contato com outras pessoas. Assim, as mídias sociais podem 

facilitar a construção desses vínculos interpessoais, uma vez que facilitam a divulgação de 

informações pessoais por meio da redução de incertezas (Lundy & Drouin, 2016). 

A construção de relações interpessoais culmina na formação de grupos sociais, 

importantes para a nossa sobrevivência, o que não é uma exclusividade humana. Apesar de 

diversos custos estarem associados à vida em grupo (Crosier, Webster & Dillon, 2012; Macedo, 

2011) as interações sociais trazem inúmeros benefícios, de modo que ao longo da evolução estão 

sendo selecionados mecanismos que favorecem a criação de alianças entre os indivíduos 

(Cacioppo et al., 2015). Para a manutenção dos grupos em primatas, são necessárias capacidades 

cognitivas tais como raciocínio e consciência, as quais estão relacionadas ao neocórtex (Dunbar, 

1998a).  Deste modo, um aumento significativo no tamanho do grupo acarreta uma fissão deste, 

pois dificulta as trocas sociais, tal como a “catação social” e o reconhecimento de faces, que são 

necessárias para o fortalecimento das relações dentro do grupo, pois são necessários para a 

retribuição da catação social e formação de alianças (Dunbar, 1993). 

Na nossa espécie (Homo sapiens), apesar de vivermos em sociedades com grande número 

de indivíduos (Dunbar, 2012), assim como os outros primatas, temos barreiras cognitivas e 

temporais que limitam o tamanho das nossas redes sociais- Hipótese do cérebro social (Dunbar 

& Spoors, 1995).  Para Dunbar (1993), o mecanismo mais eficaz para o fortalecimento de 
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vínculo, capaz de contornar o aumento no tamanho dos grupos foi a linguagem, pois possibilita a 

interação com mais de um indivíduo por vez, além de possibilitar a troca de informações sociais 

e o monitoramento de outros. Tais interações podem ser expandidas com as redes on-line, já que 

possibilita uma relação com uma maior quantidade de indivíduos por vez, a troca de informações 

é mais rápida e a capacidade de monitoramento aumentam.  

Com base na importância das relações sociais em humanos, no presente trabalho traremos 

um levantamento teórico sobre modificações ocasionadas pelas mídias digitais, em seguida como 

os grupos etários estão entendidos dentro do presente trabalho, como as mídias sociais tem 

influenciado na sociabilidade humana, posteriormente traremos como as relações entre a 

personalidade e as redes, por fim, algumas definições importantes sobre as redes. 

Mídias sociais e as modificações na vida social 

É inegável que uma nova forma de se relacionar socialmente surgiu com a “era digital”. 

Com a chegada das mídias sociais os usuários das redes on-line têm modificadas suas relações de 

acasalamento, concorrência intrassexual, parentesco, amizade, gerenciamento de informações, 

confiança e intercâmbio social (Piazza & Ingram, 2015). Exemplos de ambientes virtuais que 

possibilitam a formação de redes sociais on-line são o WhatsApp e o Facebook. As mídias 

sociais também influenciam nas 10 necessidades humanas universais, propostas por Sheldon, 

Elliot, Kim e Kasser (2001; Figura 1). Quanto aos relacionamentos, por exemplo, Karapanos et 

al. (2016) mostram que o WhatsApp possibilita novas oportunidades para comunicações íntimas 

enquanto que o Facebook é caracterizado, principalmente, por usos não tão íntimos. Além disso, 

em ambos, experiências insatisfatórias se mostraram ligadas, principalmente, à violação de 

normas sociais off-line. No Facebook, tais experiências também estão ligadas à fadiga de 

conteúdo e exposição a conteúdos indesejáveis, o que pode levar a uma maior irritabilidade 

(Karapanos et al., 2016). Tal irritabilidade leva a uma má percepção da própria rede de apoio on-

line, além de baixa autoestima (Keating, Hendy & Can, 2016). Ainda, o uso excessivo do 
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Facebook altera significativamente a qualidade de vida dos indivíduos, como qualquer outro 

vício (Błachnio, Przepiorka & Pantic, 2016).  

 

 

 

Figura 1: As 10 necessidades humanas universais 

Dado que temos um novo ambiente e que os indivíduos são influenciados por fatores 

ambientais (Ebstein, Israel, Chew, Zhong & Knafo, 2010; Sampaio, Ottoni & Benvenuti, 2015), 

nos perguntamos se pessoas de diferentes gerações fazem uso semelhante dessa nova forma de se 

relacionar socialmente. Nesse sentido, a seguir, fazemos um levantamento de estudos sobre a 

influência das mídias sociais na sociabilidade de diferentes gerações, além da sua influência na 

felicidade subjetiva dos indivíduos.  

Adolescentes, adultos emergentes e adultos: Nativos digitais X imigrantes digitais 
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Já é esperado que dentro dos estágios de desenvolvimento haja diferenças entre faixas 

etárias, apesar, como exposto por Brandão, Saraiva e Matos (2012), da dificuldade em definir 

tais níveis. Utilizamos o conceito de adulto emergente proposto por Côté (2006), já que, com o 

novo modelo de sociedade vigente, os indivíduos entre 18 e 29 anos já não se enquadram como 

adultos (que seriam os indivíduos com mais de 30 anos), nem como adolescentes. Já que tais 

indivíduos possuem maioridade, mas ainda estão se preparando para entrar no mercado de 

trabalho e, geralmente ainda dependem dos pais, logo ainda estão em uma “preparação para a 

vida adulta”, mas com responsabilidades maiores se comparado aos adolescentes Côté (2006). 

No presente trabalho trataremos dos adolescentes mais tardios, dado que já apresentariam 

padrões neurais mais adultos e, portanto, permitem julgamentos mais precisos e razoáveis 

(Papalia & Feldman, 2013). 

Dentre as modificações sociais, podemos destacar, como falado anteriormente, as 

mudanças ocasionadas pelas mídias digitais e as consequentes modificações na forma de 

relacionamento entre os indivíduos. Mas antes das mídias já tínhamos a televisão presente na 

maioria dos lares. Prensky (2001) denomina os indivíduos que cresceram assistindo televisão, 

com acesso a computadores e jogos on-line como nativos digitais, tais indivíduos teriam uma 

maior facilidade de comunicação por meio das novas tecnologias. Já os imigrantes digitais 

apresentam um “sotaque” da vivencia sem esses novos meios de comunicação. Para Palfrey e 

Gasser (2011), os nativos digitais possuem uma maior experimentação e reinvenção das 

identidades por meio de diferentes modos de expressão, apesar da expressão da identidade não 

apresentar diferenças quanto ao comportamento on-line e off-line. 

Ao nos basearmos no trabalho de Passarelli e Junqueira (2012), podemos agrupar os 

adolescentes e os adultos emergentes como nativos digitais e os adultos como imigrantes digitais, 

o levantamento da participação de cada grupo em pesquisas sobre redes on-line será abordado no 

próximo tópico. 



18 

 

Relações de cada faixa etária com as mídias sociais 

A maioria dos estudos sobre psicologia e comportamento humano utilizaram como 

amostra estudantes universitários, o que é uma crítica de Henrich, Heine e Norenzayan (2010). 

Não diferentemente, a maioria dos estudos sobre redes sociais que temos conhecimento, foram 

realizados com adultos emergentes e adultos, provavelmente por ser o período do 

desenvolvimento em que os indivíduos estão na universidade, o que facilita a coleta de dados, 

uma vez que eles estão mais acessíveis a participar de pesquisas acadêmicas. Além de ser mais 

fácil obter o seu consentimento de participação, por se tratar de indivíduos maiores de idade.  

Segundo Crone e Konijn (2018) os adolescentes, independente da era digital tendem a 

possuir uma sensibilidade emocional aumentada, uma vez que estão em um estágio de 

desenvolvimento cognitivo e socioafetivo que enfatiza, mesmo que momentaneamente, a 

reflexão emotiva em detrimento da cognitiva. Isso os torna especificamente reativos à mídia, a 

qual, por sua vez, pode superestimular suas emoções, influenciando em suas sensações de 

rejeição e aceitação social (para uma revisão, ver Crone & Konijn, 2018). A frequência com que 

eles recebem um feedback através da mídia e o caráter positivo ou negativo desse feedback, por 

exemplo, influenciam a sua autoestima e o seu bem-estar subjetivo (Valkenburg, Peter & 

Schouten, 2006). Por outro lado, quanto maior o tempo de uso da mídia digital, maior a sensação 

subjetiva de satisfação pessoal (Sutcliffe, Binder & Dunbar, 2018). 

Em adultos emergentes, Subrahmanyam et al. (2008) comparam as redes off-line e on-

line. Eles propõem que há uma sobreposição, embora imperfeita, entre as redes. Nesse mesmo 

sentido, Lönnqvist e große Deters (2016) demonstram que aqueles que são apreciados na vida 

real tendem a ser apreciados na vida on-line e o comportamento no Facebook influencia o 

comportamento na vida real. Ainda, Vlahovic, Roberts e Dunbar (2012) encontraram que o riso, 

elemento mais importante na determinação da natureza afetiva em comparação à duração da 

interação, desempenha um papel similar na mediação da interação social quando real ou 



19 

 

simbólica (através de emoticons, por exemplo). Por outro lado, Hall (2018) evidenciou que o uso 

das mídias sociais raramente é considerado como uma interação social e que as redes sociais 

expressas através da mídia social geralmente são focadas em conversas e em trocas individuais 

com parceiros relacionais mais próximos na vida off-line.  

Outros estudos verificaram a relação das redes on-line e off-line com parâmetros 

subjetivos, como a felicidade. Kafetsios, Chatzakou, Tsigilis e Vakali (2017) evidenciaram que 

jovens mulheres gregas experimentaram mais emoções positivas e menos negativas, além de 

uma maior sensação de satisfação pessoal em interações face a face off-line em comparação a 

interações face a face on-line (por videoconferência, por exemplo). Outro estudo realizado por 

Vlahovic, Roberts e Dunbar (2012), com estudantes universitários, encontrou que o aumento na 

duração da interação prevê positivamente a felicidade apenas para interações face a face. Ainda, 

Rosen, Stefanone e Lackaff (2010) encontraram relação entre o tamanho da rede de apoio social 

off-line como um preditor significativo de satisfação com a vida. Especificamente quanto às 

redes de apoio on-line e off-line, Trepte et al. (2015) encontraram benefícios do apoio social 

sobre a saúde e o bem-estar, que estão bem documentados em contextos off-line, mas não se 

aplicam da mesma forma que o apoio social recebido em contextos on-line. 

A preferência pelo contato face a face pode ser explicado segundo a perspectiva de Buss 

(2000), o qual propôs que as pessoas se sentem mais felizes1 em relações e ambientes que 

lembram o ambiente evolutivo ancestral. Sob esta perspectiva, esperamos que a felicidade 

subjetiva esteja correlacionada positivamente com frequência de contato off-line e com a 

proximidade emocional off-line. Esta proposição se assemelha à Teoria da Savana feliz (Li & 

Kanazawa, 2016), que propõe que por haver no ambiente ancestral uma baixa densidade 

                                                 
1  Sentimentos positivos em relação a si e ao mundo que rodeia, como sinônimo de 

bem-estar. 
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populacional e uma alta frequência de socialização entre amigos teríamos criado mecanismos 

que reforçam estes comportamentos e hoje nos sentimos mais felizes em ambientes que tenham 

essas características (como ambientes menos urbanizados).  

Outro processo que atua por meio de mecanismos mais rápidos e que pode explicar as 

diferenças comportamentais encontradas nas redes on-line e off-line é a evolução cultural 

proposta por Tomasello, Kruger e Ratner (1993). Para a qual, as habilidades sociocognitivas 

humanas são produtos de uma evolução cultural, que opera em um tempo cronológico menor 

quando comparado a proposições que levam em consideração o ambiente evolutivo ancestral, 

devido ao mecanismo de transmissão cultural. Desse modo, habilidades e conhecimentos já 

existentes em certa cultura (humana ou não-humana) são transmitidos para os membros 

pertencentes à mesma cultura de forma mais rápida e eficiente. Como indicado na literatura, 

adolescentes, adultos emergentes e adultos sofreram influência de estímulos diferentes, já que o 

contato com as mídias digitais foi diferente. A consequência do uso do ambiente on-line em 

adolescentes, adultos emergentes e adultos, podem estar vinculadas a um ambiente evolutivo 

ancestral e/ou a um mecanismo mais dinâmico (evolução cultural).  

Sob esta perspectiva, esperamos encontrar diferenças comportamentais entre as gerações: 

os indivíduos que são nativos digitais possuam rede de apoio on-line e frequência de contato on-

line maiores quando comparados aos imigrantes digitais. Esperamos, ainda, que os adolescentes 

prefiram investir mais nas relações on-line, possuindo maior rede de apoio e maior frequência de 

contato quando comparadas as relações off-line, já que o ambiente on-line pode driblar uma das 

limitações impostas pelo “cérebro social”, a limitação temporal. 

Personalidade e redes de apoio on-line e off-line 

Os traços de personalidade (extroversão, neuroticismo, socialização, conscienciosidade e 

abertura) exercem uma influência importante sobre o apoio social percebido, tanto por evocar 

reações daqueles que nos rodeiam, quanto na própria percepção dos indivíduos (Zafar, Lodhi & 
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Shakir, 2018). Baseado em Hauck Filho et al. (2012b), altas pontuações em cada traço de 

personalidade tendem às seguintes características individuais: (1) extroversão: tende a ser uma 

pessoa comunicativa, desembaraçada, extrovertida, agitada e desinibida; (2) socialização 

(agradabilidade): amável, gentil, simpática, bondosa e compreensiva; (3) conscienciosidade: 

dedicada, esforçada, responsável, organizada e cuidadosa; (4) neuroticismo: pessimista, 

deprimida, insegura, ansiosa e aborrecida; (5) abertura: criativa, artística, filosófica, aventureira e 

audaciosa. 

Alguns trabalhos encontraram relação positiva entre extroversão e suporte social (Zhu et 

al., 2013; Zafar, Lodhi & Shakir, 2018) e uma correlação positiva entre extroversão com o 

tamanho da rede de apoio off-line (Molho, Roberts, de Vries & Pollet, 2016; Roberts, Wilson, 

Fedurek & Dunbar, 2008). Vale ressaltar que, ao controlar pela idade, Roberts et al. (2008) não 

encontraram correlação entre extroversão e tamanho da rede de apoio off-line, logo, o efeito 

pode ser atribuído à idade, já que a pontuação nesse traço varia com a idade, como propõe 

Lehmann, Denissen, Allemand e Penke (2013). Tendo em vista que pessoas que pontuam alto 

em extroversão tendem a ser mais comunicativas, desembaraçadas, extrovertidas, agitadas e 

desinibidas, esperamos que pessoas com maior extroversão possuam uma maior rede de contatos 

on-line e off-line.  

Quanto ao neuroticismo, tendo em vista que se tratam de pessoas mais ansiosas e 

inseguras, esperamos que tais pessoas optem pelo contato on-line em relação ao off-line, como é 

encontrado no trabalho de Lundy e Drouin (2016), ao descreverem que pessoas com alta 

pontuação em neuroticismo têm preferência por mensagens instantâneas em comparação a 

ligações ou conversas face a face. 

Zhu et al. (2013) evidenciaram que a socialização foi positivamente correlacionada com o 

tamanho da rede. Tendo em vista que as pessoas que pontuam alto nesse traço são pessoas que 

possuem comportamentos sociais bem vistos pela sociedade, esperamos que este traço esteja 



22 

 

correlacionado positivamente com os tamanhos das redes on-line e off-line. Quanto à 

conscienciosidade, esperamos que as pessoas que pontuam alto nesse traço não apresentem 

diferença entre o tamanho das redes nos ambientes on-line e off-line, tendo em vista que essas 

pessoas tendem a ser mais consistentes em seus comportamentos. E, por fim, não esperamos 

encontrar diferenças entre as redes de apoio on-line e off-line de pessoas que pontuam alto em 

abertura, pois esperamos que tendam a ter o mesmo comportamento criativo, artístico, filosófico, 

aventureiro e audacioso nos ambientes on-line e off-line. 

 Dado o exposto, é nítida a necessidade de mais trabalhos que abordem as redes de apoio, 

especialmente no cenário on-line, e sobre suas influências em diferentes gerações, considerando 

na equação a importância das características individuais. Sendo assim, o presente trabalho tem 

por objetivo investigar se os traços da personalidade influenciam na organização das redes 

sociais (on-line e off-line) e se a felicidade subjetiva é influenciada por tal organização. 

Estrutura das redes sociais 

É notório em relações cotidianas que temos preferência por nos relacionarmos com 

determinados indivíduos em detrimento de outros, o que não é uma exclusividade humana 

(Bode, Wood & Franks, 2011). A seguir traremos como são estruturadas as redes sociais e, 

posteriormente, fatores interpessoais que podem influenciar na estrutura das redes.  

A estruturação das redes sociais (para revisão, ver Crosier, Webster & Dillon, 2012), se 

divide em camadas sobrepostas de aproximadamente 5, 15, 50 e 150 indivíduos, que 

provavelmente se estende por mais duas camadas contendo 500 e 2000 indivíduos (Dunbar, 

1993). Cada camada decresce em níveis de proximidade emocional e frequência de contato, de 

modo que os indivíduos da camada mais interna, 5 indivíduos (rede de apoio), são as pessoas 

mais próximas e com as quais, teoricamente, se tem maior frequência de contato (Dunbar, 1993; 

Dunbar & Spoors, 1995). A rede de apoio é formada pelas pessoas que se pode contar financeira 

e/ou emocionalmente (Dunbar & Spoors, 1995). A segunda camada comporta por 15 indivíduos 
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(os 5 da primeira camada e mais 10 indivíduos), e assim sucessivamente, de modo que 150 

pessoas seria o número limite de relações bilaterais com obrigação de reciprocidade (Dunbar, 

1993). Se pensarmos na otimização do tempo, é de se esperar que, com a amplificação do uso 

das mídias digitais a frequência de contato, ao menos nas relações on-line, aumente por 

possibilitar interações simultâneas. Entretanto, se consideradas apenas as relações on-line com 

alta frequência de contato (rede de apoio e camadas subsequentes) as redes on-line e off-line 

exibem tamanho e estrutura semelhantes, para as 3 primeiras camadas- 5, 15 e 50 indivíduos 

(Dunbar et al., 2015). 

Alguns fatores podem influenciar na organização das redes (Silva Júnior, 2014), como 

fatores individuais, fatores dos outros e fatores do contexto. Os fatores individuais são a 

personalidade, idade, etnia e proximidade emocional. Os fatores dos outros dizem respeito ao par 

com o qual está se relacionando, se é amigo, parente ou parceiro; quando parente, o coeficiente 

de parentesco, se é da família materna, paterna ou biparental, se é meio irmão ou parente adotivo, 

e o sexo. Quanto aos fatores do contexto, temos a frequência de contato, tempo de contato, 

tamanho de rede, suporte social (emocional e material); empatia e contágio emocional e o tipo de 

interação (face a face, telefone, carta e contato pela internet). No presente trabalho focamos nos 

fatores individuais e alguns fatores do contexto (tamanho da rede e frequência de contato). 

Redes de apoio: definições importantes 

A importância da interação com a rede de apoio tem se mostrado consistente ao longo dos 

anos (ex.: Tolsdorf, 1976; Degnan, Berry, Sweet, Abel, Crossley & Edge, 2018). Entretanto, o 

problema apontado por Barrera em 1986 sobre a diversidade de definições ainda é percebido na 

literatura atual, apesar de diversas tentativas de se encontrar uma definição única. Para situar 

nossa pesquisa, neste tópico traremos as proposições mais tradicionais para o estudo da rede de 

apoio em humanos (Barrera, 1986; Langford, Bowsher, Maloney & Lillis 1997), em seguida 
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traremos algumas diferentes metodologias para investigar as redes de apoio e, por fim, traremos 

os conceitos que usaremos no presente trabalho. 

Barrera (1986) classifica a rede de apoio social em imersão social, apoio social percebido 

e apoio social promulgado. Imersão social, se refere às conexões que os indivíduos têm com 

outros indivíduos importantes em seus ambientes sociais, de modo que estar socialmente 

conectado é um elemento central. O apoio social percebido caracteriza o apoio social como a 

avaliação cognitiva de estar conectado de forma confiável a outros, enquanto o apoio social 

promulgado é definido como as ações que outros realizam quando prestam assistência a uma 

pessoa focal. É importante destacar ainda que tal autor ressalta que o apoio social percebido foi o 

suporte social mais frequentemente avaliado na literatura e que tais medidas consistentemente 

mostram correlações negativas para angústia e, muitas vezes, para medidas de estresse e esforço 

excessivo.  

 Já Langford, Bowsher, Maloney e Lillis (1997), subdividem o suporte social em suporte 

emocional, suporte instrumental, suporte informacional e suporte de avaliação. O suporte 

emocional reflete as características emocionais do suporte, como cuidado, confiança, amor e 

empatia; enquanto que o suporte instrumental consiste no provimento de bens e serviços. Fazem 

parte do suporte informacional as pessoas que podem prover informação em tempo de estresse, 

enquanto que o suporte de avaliação é composto pelas pessoas que ajudam na autoavaliação do 

indivíduo ao invés da resolução de seus problemas. Ainda hoje há uma diversidade de 

metodologias para a avaliação da rede de apoio, principalmente por meio de escalas (ex.: Trepte, 

Dienlin, & Reinecke, 2015; Zhu, Woo, Porter & Brzezinski, 2013) e questionários para os 

participantes descreverem as pessoas com as quais pode contar financeira e/ou emocionalmente 

(Dunbar & Spoors, 1995). 

 No presente trabalho entendemos rede de apoio e suporte social como sinônimos. Com 

base nos autores citados anteriormente, buscamos investigar o suporte emocional e o suporte 
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instrumental (Langford et al., 1997) por meio do suporte social percebido (Barrera, 1986), 

solicitando aos participantes que descrevessem as pessoas com as quais pode contar financeira 

e/ou emocionalmente (Dunbar & Spoors, 1995). 

Objetivos 

Objetivo geral 

Investigar se fatores individuais tais como faixa etária, personalidade e felicidade 

subjetiva se relacionam com a organização das redes de apoio (on-line e off-line). 

Objetivos específicos 

Analisar se há diferença no tamanho das redes de apoio (on-line e off-line) entre e dentre 

adultos, adultos emergentes e adolescentes;   

Identificar se há diferença na frequência de contato entre as redes de apoio on-line e off-

line, para adultos e adolescentes; 

Averiguar se a felicidade subjetiva é influenciada pela satisfação propiciada pelo contato 

com as redes de apoio;        

Averiguar se a felicidade subjetiva é influenciada pela satisfação propiciada pelo 

ambiente em que os indivíduos estão inseridos; 

Analisar se os fatores de personalidade influenciam o comportamento nas redes de apoio 

on-line e off-line. 

Hipóteses e predições 

Hipótese 1: Há diferença no tamanho das redes de apoio (on-line e off-line) entre 

adultos, adultos emergentes e adolescentes. 

Predição 1.1: Os adolescentes mantêm uma maior rede social on-line se comparados aos 

adultos emergentes e adultos. 
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Predição 1.2: As redes sociais on-line são maiores que as redes off-line em adolescentes, 

se comparado a adultos emergentes e adolescentes. 

Hipótese 2: Há diferenças na frequência de contato com as redes de apoio (on-line e off-

line) entre adultos e adolescentes. 

Predição 2.1: A frequência de contato on-line de adolescentes é maior quando comparada 

a adultos emergentes e adultos. 

Predição 2.2: Os adolescentes têm maior frequência de contato on-line com seus pares se 

comparada com a rede off-line. 

Hipótese 3: A felicidade subjetiva é influenciada pela satisfação propiciada pelo 

ambiente em que os indivíduos estão inseridos. 

Predição 3.1: Pessoas que moram no interior apresentarão maior felicidade subjetiva, 

quando comparado a pessoas que moram na capital. 

Hipótese 4: A felicidade subjetiva é influenciada pela satisfação propiciada pelo contato 

com as redes, especialmente off-line.         

Predição 4.1: A felicidade subjetiva está correlacionada positivamente com frequência de 

contato off-line. 

Predição 4.2: A felicidade subjetiva está correlacionada positivamente com proximidade 

emocional off-line. 

Hipótese 5: Os traços de personalidade estão correlacionados à organização das redes on-

line e off-line. 

Predição 5.1: Extroversão se correlaciona positivamente com tamanho de rede de 

contatos on-line e off-line. 

Predição 5.2: Neuroticismo se correlaciona positivamente com frequência de contatos 

on-line. 
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Predição 5.3: Socialização se correlaciona positivamente com tamanho de rede on-line e 

off-line. 

Predição 5.4: Pessoas que pontuam alto em conscienciosidade não apresentarão 

diferenças entre as redes on-line e off-line.  

Predição 5.5: Abertura se correlaciona positivamente com tamanho de on-line e off-line. 

Método 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN; CAAE 61197416.8.0000.5537). Trata-se de um estudo transversal 

e as coletas aconteceram em duas etapas: entre maio e outubro de 2017 em escolas estaduais do 

Rio Grande do Norte (RN), e em abril de 2018 na UFRN (Anexo A). 

Participantes 

Aceitaram participar da pesquisa 329 pessoas. Dado que nosso objetivo geral foi 

comparar as redes on-line e off-line, excluímos os indivíduos que não possuem mídias sociais 

e/ou que suas relações com as pessoas das redes não ficaram claras (frequência de contato e 

proximidade emocional). Após as exclusões, a amostra totalizou 297 pessoas. Destes, a idade dos 

participantes variou entre 13 e 68 anos (M = 21,77; SD = 8,19; 5,4% não responderam esta 

questão), 50,5 % são homens (1 % não responderam sobre o sexo). Quanto ao uso da internet, 

97% afirmaram ter fácil acesso à internet e 87,9% acessam diariamente. 

Quanto à escolaridade, 3% não concluíram o ensino fundamental, 47,1% possuem o 

ensino fundamental completo, 30% possuem o ensino médio e 19,2% o ensino superior completo 

(0,7% não responderam a esta questão). No que diz respeito ao relacionamento romântico, 57,9% 

se declararam solteiros, 10,4% casados e 24,2% namorando (7,4% não responderam). Pelos 

critérios usados pela ABEP (2016), a maior parte dos indivíduos foi categorizada nas classes B2 

e C1, com 28,3% e 24,9%, respectivamente, e a minoria (5,1%) nas classes D e E (Tabela 1). 
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Tais critérios vão além da renda familiar, e englobam critérios de “educação, condições de 

moradia, acesso a serviços públicos, posse de bens duráveis, a composição familiar, o porte dos 

municípios e a região onde estão localizados” (ABEP, 2016).  

Tabela 1 

Distribuição dos participantes por classificação socioeconômica 

Faixa sócio econômica N Percentual (%) 

A 41 13,8 

B1 43 14,5 

B2 84 28,3 

C1 84 24,9 

C2 30 10,1 

D-E 15   5,1 

Não informaram                                  10                   3,4 

Total                                                   297  100,0 

 

A primeira etapa do estudo somou 173 indivíduos, destes, 71,7% dos respondentes 

estavam em escolas públicas estaduais de Natal/RN2, e os demais em uma escola pública 

estadual de Pendências/RN)3, interior do estado. Somadas as duas etapas, 40,1% da amostra foi 

composta por estudantes universitários (40,1% da UFRN e 0,7% de universidades particulares - 

que estavam como estagiários na escola), 40,8% eram estudantes de escolas estaduais da capital, 

15,2% estudantes de escola estadual no interior do estado (Tabela 2), 9,4% exerciam outros 

papéis dentro das instituições parceiras (como professor e ASG, ver na tabela 3) e 0,7 % não 

respondeu a esta questão. Quanto à ocupação, a maioria se declarou estudante, 75,43%; 2,02% 

não descreveu a ocupação; e a minoria, 0,67% da população, se declara psicólogo. 

                                                 
2
  Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcante, Escola Estadual José 

Fernandes Machado, Colégio Estadual Do Atheneu Norte Riograndense e Escola Estadual 

Professor Antônio Fagundes. 
3  Escola Estadual Monsenhor Honório 
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Tabela 2 

Distribuição dos indivíduos se estudante (onde estuda) ou não  

Local que estuda N Porcentagem (%) 

UFRN 119 40,10 

Universidade particular 2 0,70 

Escolas estaduais na capital 100 33,60 

Escola estadual no interior 45 15,20 

Não estuda 28 9,40 

Não descreveu 3 1,00 

Total 297 100 

 

Procedimentos e instrumentos 

Participaram do estudo apenas os indivíduos que concordaram e/ou assentiram em 

participar, por meio da assinatura dos Termos de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE, para 

menores de 18 anos - Anexo B) e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, para 

os responsáveis pelos menores de 18 anos- Anexo C e para maiores de 18 anos- Anexo D). Após 

o consentimento, os participantes responderam a quatro instrumentos impressos e a aplicação foi 

realizada nas dependências das instituições, em ambientes com um mínimo de ruído e distrações, 

em horários e locais convenientes para os participantes. A aplicação teve duração média de 30 

minutos. Durante a explicação sobre a pesquisa, enfatizamos que o participante poderia tirar 

qualquer dúvida a qualquer momento, poderia não responder alguma pergunta que não desejasse 

ou poderia desistir de participar da pesquisa a qualquer momento.  

As medidas utilizadas foram: dados sociodemográficos, traços da personalidade, 

felicidade subjetiva e aspectos das redes sociais de apoio. Os dados sociodemográficos, incluindo 

a condição socioeconômica, medida de forma indireta, foram coletados por meio do questionário 

desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015), acrescido de 
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perguntas sobre sexo, gênero, data de nascimento, cidade onde nasceu, cidade e bairro que mora 

atualmente, se ainda estuda (se sim, onde estuda), profissão, status de relacionamento e se tem 

sentido episódios de tristeza profunda nos três últimos meses (Anexo E).  

Alguns aspectos das redes sociais de apoio foram investigados por um questionário 

adaptado baseado no Questionário de Redes Sociais traduzido por Silva Júnior, Beltrão e Brito 

(2010) para o português (Anexo F). Adaptamos o questionário de forma a reduzi-lo, pois, os 

trabalhos de Silva Júnior (2009; 2014) apontaram que o tempo de preenchimento e a 

complexidade pode levar à desistência em continuar a responder o questionário, o que o tornaria 

impreciso. Para atingir o objetivo da nossa pesquisa, condensamos o questionário de quatro 

etapas para apenas uma e algumas questões foram incorporadas ao questionário 

sociodemográfico (ex.: idade e cidade em que a pessoa mora).  

Utilizamos a definição de rede de apoio como proposto no instrumento de Dunbar e 

Spoors (1995) “pessoas que você pode contar financeira e/ou emocionalmente”, pois o intuito do 

trabalho era saber o tamanho da rede de apoio. Logo, pedimos aos participantes que 

descrevessem as pessoas que lhes são mais próximas (aquelas que pode contar financeira e/ou 

emocionalmente). Ao descrever os indivíduos de sua rede de apoio, o participante poderia usar 

pseudônimos e/ou algo que os fizessem lembrar dos mesmos, uma vez que as suas identidades 

não eram importantes. Para cada membro da rede de apoio foi solicitado que o respondente 

indicasse (a) o tipo de relação entre eles (se era amigo, mãe, pai ou parceiro, por exemplo); (b) 

caso fosse parente, deveria ser indicada se da linhagem materna e/ou paterna; (c) o sexo; (d) a 

frequência com que se falavam pessoalmente (1- nunca a 8- todos os dias); e (e) quão próximo 

emocionalmente se sentia em relação a ele (uma escala entre -3 para nada próximo, a +3 para os 

indivíduos que lhes fossem extremamente próximos). Estas duas últimas questões também foram 

feitas para as redes on-line.  



31 

 

No questionário original, a proximidade emocional é avaliada apenas para as interações 

face a face. Nós acrescentamos esta pergunta também para as interações on-line. A questão sobre 

frequência de contato, que era feita para interações face a face, telefone, carta e internet foi 

dividida em duas perguntas: frequência de contato on-line e frequência de contato off-line. 

Algumas questões foram excluídas, tais como a idade do membro da rede, o tempo em que 

conhece o amigo e a distância entre as residências (tempo que gasta para chegar até a casa dessa 

pessoa). Acrescentamos, ainda, algumas perguntas: se os indivíduos possuem fácil acesso à 

internet, com qual frequência usa, quantas são as pessoas que pode contar emocional e/ ou 

financeiramente (numericamente e antes da descrição dos participantes, para tentar tornar o 

tamanho da rede mais preciso, de forma a minimizar o problema causado pela desistência 

relatado por Silva Júnior, 2009, 2014), com quais atividades gasta mais tempo na internet e se 

tem fácil acesso as redes sociais on-line. 

Os fatores da personalidade foram investigados por meio dos Marcadores Reduzidos para 

a Avaliação da Personalidade, validados para adolescentes brasileiros (Anexo G) (Hauck Filho, 

Teixeira, de Lara Machado & Bandeira, 2012a) e outra para adultos (Anexo H) (Hauck Filho, de 

Lara Machado, Teixeira & Bandeira, 2012b). Ambos os instrumentos baseiam-se no modelo dos 

cinco grandes fatores de personalidade (Big 5). O instrumento validado para adolescentes 

contém 20 itens, enquanto o instrumento para adultos contém 25 itens. Os itens das escalas são 

adjetivos (ex.: comunicativa) sobre os quais o participante tem que enumerar, em uma escala 

Likert de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), o quanto os adjetivos o descrevem. 

A avaliação de quanto o indivíduo se considera feliz (em relação a outros indivíduos), foi 

mensurada por meio da Escala de Felicidade Subjetiva (Pais-Ribeiro, 2012), que é composta por 

quatro itens e o indivíduo assinala, em uma escala Likert de 7 pontos, entre extremos que 

indicam alto ou baixo nível de felicidade (Anexo I). A primeira afirmação, por exemplo, é: “Em 

geral me considero: uma pessoa que não é muito feliz (extremo inferior) / uma pessoa que é 
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muito feliz (extremo superior)”, se o participante assinala 1, se considera uma pessoa que não é 

muito feliz; quanto mais próximo de 7 mais feliz a pessoa se considera. A segunda afirmação é 

"comparativamente a pessoas como eu, considero-me", o participante que assinala o número 7 se 

considera mais feliz que aqueles que estão ao seu redor; se assinala 4, se considera tão feliz 

quanto as pessoas que estão ao seu redor; caso assinale 1, se considera menos feliz que as 

pessoas que estão ao seu redor.  

Procedimento de análise dos dados 

Neste tópico traremos as especificações das decisões metodológicas tomadas para os 

Questionários de Redes Sociais, felicidade subjetiva e sociodemográfico. Posteriormente, 

traremos as análises realizadas para testar cada hipótese. 

Os tamanhos das redes de apoio on-line e off-line foram computados por meio da 

descrição dos indivíduos. A frequência de contato (on-line e off-line) e proximidade emocional 

(on-line e off-line) foram calculadas por meio das médias para cada relação on-line e off-line. No 

questionário sobre Felicidade Subjetiva, foram tratados como missing (excluídos) todos os 

indivíduos que marcaram o mesmo valor, com exceção do intermediário, em todas as questões 

(por ex., marcou 1 em todas as questões), pois entendemos que a pessoa não se atentou às 

questões, além de não ter respondido adequadamente à última questão relativa a um controle 

(possuía o sentido contrário) para verificar a atenção do participante ao instrumento. Da mesma 

maneira, qualquer dado ausente ou que não tenha ficado claro, em qualquer dos questionários, 

foi computado como missing.  

No que diz respeito ao questionário sociodemográfico, não computamos, para a faixa 

socioeconômica, as variáveis sobre a quantidade de empregada (o)s mensalistas (na primeira 

etapa) e secadora de roupa (primeira e segunda etapas). No caso da primeira questão, vários 

participantes entenderam como pessoas que trabalhavam em suas casas (conforme relato dos 

participantes após o teste) e a questão da quantidade de secadora de roupas foi confundida com 
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centrífuga. Salientamos que a ausência destas questões representa uma diferença mínima na 

pontuação entre as classes, não trazendo grandes mudanças aos dados.  

Para testar as Hipóteses 1 e 2, além das análises exploratórias adicionais, organizamos os 

dados em três grupos: o primeiro entre os 12 e 17 anos – adolescentes (74 indivíduos), o segundo 

grupo dos 18 aos 29 anos – adultos emergentes (172 indivíduos) e o terceiro grupo, formado por 

indivíduos de 30 anos ou mais (35 indivíduos). Classificamos como Capital apenas os indivíduos 

que moram na Cidade de Natal. Todas as demais cidades foram classificadas como Interior.  

Os dados não apresentaram distribuição normal, o que nos levou a realização de análises 

não paramétricas. Assim, para comparar o tamanho das redes de apoio on-line e off-line 

(predição 1.1- Quadro 1), e se há maior frequência de contato com a rede de apoio on-line e off-

line (predição 2.1), dentro de cada faixa etária (adolescentes, adultos emergente e adultos), 

dividimos os dados pelas faixas etárias e realizamos o Teste Pareado de Wilcoxon. Para 

comparar o tamanho das redes on-line (predição 1.2) e a frequência de contato (predição 2.2) 

entre as três faixas etárias, utilizamos o teste de Kruskal-Wallis e o teste de Mann-Whitney de 

maneira similar a um teste post hoc. Comparamos, ainda com o Mann-Whitney, a diferença entre 

pessoas da capital e do interior (Hipótese 3. O tamanho do efeito (r) foi calculado com base em 

Field (2009), utilizando os critérios de Cohen (1992), sendo r = 0,10 (explica 1% da variação 

total) um efeito pequeno; r = 0,30 (explica 9% da variação total) um efeito médio; e r = 0,50 

(explica 25% da variância total) um efeito grande. 
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Quadro 1 

Testes realizados em cada predição 

Hipóteses e Predições  Tipo de Teste  

H1: Predição 1.1 Teste Pareado de Wilcoxon. 

H1: Predição 1.2 Kruskal-Wallis 

H2: Predição 2.1 Teste Pareado de Wilcoxon. 

H2: Predição 2.2 Kruskal-Wallis 

H3: Predição 3.1 Mann-Whitney 

H4: Predição 4.1 Correlação parcial 

H4: Predição 4.2 Correlação parcial 

H5: Predição 5.1 Correlação parcial 

H5: Predição 5.2 Correlação parcial 

H5: Predição 5.3 Correlação parcial 

H5: Predição 5.4 Correlação parcial 

H5: Predição 5.5 Correlação parcial 

 

Para testar a Hipótese 4 - se a felicidade subjetiva se correlaciona com a satisfação 

propiciada pelo contato com as redes sociais (frequência de contato e proximidade emocional) 

on-line e off-line - primeiro foram observados quais fatores individuais são citados na literatura 

como influenciadores da felicidade subjetiva e/ou bem-estar. São eles: traços de personalidade 

(Nunes, Hutz & Giacomoni, 2009; Ruiz, 2005), idade (Coleta, Lopes & Coleta, 2012; Taylor, 

Chatters, Hardison & Riley, 2001), sexo (Coleta, Lopes & Coleta, 2012), estado civil (Demir, 

2010; Coleta, Lopes & Coleta, 2012; Taylor, Chatters, Hardison & Riley, 2001), classe 

socioeconômica (North, Holahan, Moos & Cronkite, 2008; Coleta, Lopes & Coleta, 2012; 
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Taylor, Chatters, Hardison & Riley, 2001), grau de instrução (Coleta, Lopes & Coleta, 2012) e 

instituição de ensino (Coleta, Lopes & Coleta, 2012). Posteriormente realizamos uma correlação 

parcial controlada por essas variáveis. Encontramos efeito do tempo de uso das mídias digitais 

(M = 6,43; SD = 3,07) no tamanho da rede de apoio (rs = 0,166; p < 0,01) e na frequência de 

contato off-line (rs = -0,293; p < 0,01), então optamos por controlar o efeito do tempo de uso para 

as Hipóteses 3 e 4. 

Quanto à Hipótese 5, para testar se as características de personalidade influenciam o 

comportamento nas redes on-line e/ou off-line, utilizamos correlações parciais para os cinco 

fatores de personalidade. Controlamos o efeito das características de personalidade que não 

estavam sendo testadas, da idade e do sexo, por serem dois fatores que influenciam 

significativamente as características de personalidade ao longo da vida (Lehmann, Denissen, 

Allemand & Penke, 2013), da classe socioeconômica, nível de instrução e local onde estuda, 

visto que Lewis, Kaufman, Gonzalez, Wimmer e Christakis (2008) apontam que esses fatores 

podem influenciar na organização das redes. 

Resultados 

Nesta seção trazemos os resultados obtidos a partir das análises realizadas entre e dentre 

as categorias adultos, adultos emergentes e adolescentes. Primeiro trazemos a caracterização 

geral da rede. Em seguida, trazemos a relação entre felicidade subjetiva e a satisfação propiciada 

pelo contato com as redes. Por fim, mostramos as relações entre personalidade e as interações 

com as redes on-line e off-line. 

Descrição geral da rede 

As redes de apoio off-line (M = 4,71; DS = 3,27) e on-line (M = 4,16; DS = 3,12) foram 

obtidas a partir da separação dos indivíduos pelo tipo de interação (face a face e/ou on-line), de 

modo que há pares que, por exemplo, estão presentes na rede off-line mas não estão na rede on-

line (Tabela 4). Ao compararmos o número total de pessoas descritas na rede de apoio e o 
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tamanho total da rede de apoio on-line e/ou off-line, encontramos que o número total de pessoas 

descritas (M = 4,81; DS = 3,46) difere do tamanho da rede de apoio on-line (Z = -7, 45; p < 0,01) 

e off-line (Z = -2,30; p = 0,02; ver Tabela 4).  

Tabela 4. Descritivos: número de pessoas descritas, tamanho da rede de apoio (on-line e 

off-line), frequência de contato (on-line e off-line) e proximidade emocional (on-line e off-

line). 

 Mínimo Máximo M SD 

Número de 

pessoas 

descritas 

1 27 4,81 3,46 

Tamanho da 

rede de apoio 

off-line 

1 23 4,71 3,27 

Tamanho da 

rede de apoio 

on-line 

1 22 4,16 3,12 

Frequência de 

contato off-

line 

2 8 6,83 1,5 

Proximidade 

emocional off-

line 

-1,33 3 2,26 0,77 

Frequência de 

contato on-line 
1 8 5,88 1,98 

Proximidade 

emocional on-

line 

-3 3 1,37 1,38 

Comparando as duas redes de apoio (on-line e off-line), observamos que o tamanho das 

redes de apoio on-line e off-line se correlacionam positivamente (ra,b,c  = 0,922; p < 0,01), 

indicando que pessoas que tendem a ter maior rede de apoio on-line também tendem a ter uma 

maior rede de apoio off-line (Figura 1) e que há uma sobreposição dos contatos sociais entre as 

redes. Além disso, as frequências de contato on-line e off-line correlacionam-se positivamente 

(ra,b,c = 0,221; p < 0,01) e a proximidade emocional com a rede de apoio on-line e off-line 
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também correlacionam-se positivamente (ra,b,c = 0,341; p < 0,01), o que pode demonstrar uma 

sobreposição entre as redes on- line e off-line. 

Quanto às variáveis da rede de apoio on-line, o tamanho da rede se correlaciona 

positivamente com proximidade emocional (ra,b,c = 0,174; p < 0,05; Figura 2), além disso, a 

frequência de contato se correlaciona positivamente com a proximidade emocional (ra,b,c   = 

0,539; p < 0,01; Figura 2). Quanto às variáveis da rede de apoio off-line, o tamanho da rede se 

correlaciona negativamente com a frequência de contato (ra,b,c   = -0,314; p < 0,01; Figura 2), 

enquanto a frequência de contato se correlaciona positivamente com a proximidade emocional 

(ra,b,c   = 0,167; p < 0,05; Figura 2). 

 

Figura 2. Correlações parciais (controlada por: tempo de uso das mídias digitais, personalidade, 

idade, sexo, escolaridade, estado civil, classe socioeconômica, ocupação e instituição de ensino, 

quando estudante e tempo de uso das mídias digitais) entre características da rede (tamanho, 

frequência de contato e proximidade) on-line e off-line ** A correlação é significativa no nível 

0,01 (2 extremidades). *A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
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H1: Há diferença no tamanho das redes de apoio (on-line e off-line) entre adultos, adultos 

emergentes e adolescentes? 

Para testar a Hipótese 1, comparamos o tamanho das redes on-line e off-line dentre e 

entre adolescentes, adultos emergentes e adultos. Não encontramos diferenças quanto ao 

tamanho da rede on-line entre as três faixas etárias, como previsto (Predição 1.1; H= 4,508; Gl= 

2; p = 0,105). Em adolescentes, esperávamos encontrar uma rede de apoio on-line maior se 

comparada à rede de apoio off-line (Predição 1.2), contudo a rede de apoio off-line se mostrou 

maior que a on-line (Z = -4,379; r = 0,51, p < 0,01; Figura 3) com um efeito grande, explicando 

mais de 25% da variância total. Resultados semelhantes foram encontrados para adultos 

emergentes (Z = -5 065; r = 0, 387, p < 0,01) e adultos (Z = -1,930; r = 0,39; p = 0,05; Figura 3), 

com um tamanho de efeito que explica mais de 9% da variação. Tais resultados rejeitam a 

Hipótese 1. 

 

Figura 3. Tamanho da rede social por faixa etária. Número de pessoas off-line: para adolescentes 

(Mdn = 4; SD = 3,82), adultos emergentes (Mdn = 4; SD = 3,22) e adultos (Mdn = 4; SD = 2,51). 
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Tamanho da rede on-line para adolescentes (Mdn = 3; SD = 2,52), adultos emergentes (Mdn = 4; 

SD = 3,08) e adultos (Mdn = 3; SD = 2,02). 

 

H2: Há diferenças na frequência de contato com as redes de apoio (on-line e off-line) entre 

adultos e adolescentes? 

Para testar a Hipótese 2, comparamos as frequências de contato com as redes de apoio 

(on-line e off-line) entre e dentre as categorias (adolescentes, adultos emergentes e adultos). 

Esperávamos que adolescentes possuíssem maior frequência de contato on-line com pares se 

comparados a adultos emergentes e adultos (Predição 2.1). No entanto, não encontramos 

diferenças significativas quanto à frequência de contato on-line entre as faixas etárias (H= 2,290; 

Gl= 2; p = 0,318) (Figura 4). Este resultado rejeita a Predição 2.1. Ao comparar as frequências 

de contato on-line e off-line, encontramos o inverso do previsto para adolescentes (Predição 2.2), 

os quais descrevem uma maior frequência de contato off-line se comparados a on-line (Z = -

4,948; r = -0,58; p < 0,01), e que tal diferença tem tamanho de efeito grande. O mesmo acontece 

em adultos emergentes (Z = -4,118; r = -0,31; p < 0,01), com tamanho de efeito médio; mas não 

com adultos (Z = -1,85; r = -0, 31; p = 0,06). Tais resultados nos levam a aceitar parcialmente a 

Hipótese 2, já que apesar de não ser na direção prevista, encontramos diferenças entre as faixas 

etárias. 

 



40 

 

 
Figura 4. Frequência de contato por faixa etária. Tamanho da rede off-line para: adolescentes (M 

= 7,38; SD = 1,02), adultos emergentes (M = 6,58; SD = 1,58) e adultos (M = 6,88; SD = 1,52). 

Tamanho da rede on-line para: adolescentes (M = 5,97; SD = 2,19), adultos emergentes (M = 

5,79; SD = 1,87) e adultos (M = 6; SD = 2,21). 

 

Análises exploratórias adicionais - Especificidades das redes de apoio de cada faixa etária 

Ao tirarmos o efeito das variáveis que podem influenciar na composição das redes (ver 

método) encontramos correlação positiva entre o tamanho da rede de apoio off-line e o tamanho 

da rede de apoio on-line nas três faixas etárias (adolescentes: ra,b,c = 0,905; p < 0,01, adultos 

emergentes: ra,b,c = 0,905; p < 0,01, e adultos: 0,703; p < 0,01; Figura 5), com efeito grande, 

indicando que quem faz parte da rede de apoio off-line tende a fazer parte da rede on-line. 

Adolescentes apresentam uma correlação positiva com tamanho de efeito grande entre a 

frequência de contato on-line e a proximidade emocional on-line (ra,b,c = 0,741; p < 0,01) e uma 

correlação negativa entre o tamanho da rede de apoio off-line e a proximidade emocional off-line 

(ra,b,c = -0,371; p = 0,03), com tamanho de efeito médio. De modo que, em adolescentes, a maior 

frequência de contato está fortemente relacionada a uma maior proximidade emocional no 
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ambiente on-line, e uma maior rede de apoio pode levar a uma menor proximidade emocional 

nas interações face a face.  

Em adultos emergentes, encontramos que a frequência de contato off-line se correlaciona 

negativamente tanto com o tamanho da rede off-line (ra,b,c = -0,469; p < 0,01) quanto com o 

tamanho da rede on-line (ra,b,c = -0,498; p < 0,01), ambas com tamanho de efeito médio (ver 

Figura 4). Com tamanho de efeito médio, a frequência de contato on-line se correlaciona 

negativamente com o tamanho da rede off-line (ra,b,c = -0,270; p < 0,01) e positivamente com 

frequência de contato off-line (ra,b,c = 0,261; p < 0,01), proximidade emocional off-line (ra,b,c = 

0,231; p = 0,01) e proximidade emocional on-line (ra,b,c = 0,397; p < 0,01). A proximidade 

emocional on-line se correlaciona positivamente com a proximidade emocional off-line (ra,b,c = 

0,384; p < 0,01), com tamanho de efeito médio. Assim, adultos emergentes tendem a ver menos 

pessoalmente sua rede apoio (on-line e off-line) quanto maior ela for; a entrar mais vezes em 

contato pelas mídias digitais com indivíduos que veem mais pessoalmente e com os quais 

sentem-se mais próximos tanto on-line quanto off-line, porém tendem a entrar menos em contato 

com os indivíduos da sua rede pelas mídias digitais a medida que o tamanho da rede aumenta.  

Quanto aos adultos, a proximidade emocional off-line se correlaciona positivamente 

apenas com a frequência de contato off-line (ra,b,c = 0,835; p < 0,01); assim, adultos possuem uma 

forte tendência a ver mais vezes, pessoalmente, pessoas com as quais são próximos. 
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Figura 5. Correlações parciais (controlada por: tempo de uso das mídias digitais, personalidade, 

idade, sexo, escolaridade, estado civil, classe socioeconômica, ocupação e instituição de ensino, 

quando estudante e tempo de uso das mídias digitais) entre características da rede (tamanho, 

frequência de contato e proximidade) on-line e off-line. ** A correlação é significativa no nível 

0,01 (2 extremidades). *A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

H 3:  A felicidade subjetiva é influenciada pela satisfação propiciada pelo ambiente em que 

os indivíduos estão inseridos.         

Ao compararmos os indivíduos da capital com os indivíduos do interior, não encontramos 

diferença significativa na felicidade subjetiva (M = 4, 86; SD = 1,16; Z = -0,418; p = 0, 68). Por 

outro lado, o tempo de uso das mídias sociais se mostrou maior nos indivíduos que moram na 

capital (M = 4,93; SD = 1,19; Z = -2,438; r = 0,15; p = 0,02). Quanto ao tamanho da rede, as 

pessoas da capital tendem a apresentar redes de apoio off-line (Z = -1, 867; r = 0,11; p = 0,06) e 

on-line (Z = -1,997; r = 0,12; p = 0,05) maiores do que as pessoas do interior. Ainda, a 

frequência de contato off-line no interior se mostrou maior que na capital (Z = -2,263; r = 0,13; p 

= 0,03). Não encontramos diferença significativa entre os dois lugares ao compararmos 

proximidade emocional off-line (Z = -0,796; p = 0,43), proximidade emocional on-line (Z = -

0,5651; p = 0,58) e frequência de contato on-line (Z = -1,503; p = 0,13). 
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H 4: A felicidade subjetiva é influenciada pela satisfação propiciada pelo contato com as 

redes, especialmente off-line? 

Para testar a Hipótese 4, correlacionamos frequência de contato on-line e off-line, 

proximidade emocional on-line e off-line, e felicidade subjetiva, controlando os fatores 

propostos na literatura (ver metodologia). Percebemos que a felicidade subjetiva se correlaciona 

(Figura 6) positivamente com proximidade emocional off-line (ra,b,c = 0,176; p = 0,01) e com a 

frequência de contato off-line (ra,b,c = 0,158; p = 0,03), porém, não está correlacionada com a 

frequência de contato on-line (ra,b,c = 0,119; p = 0,10) e proximidade emocional on-line (ra,b,c  = 

0,093; p = 0,19), de modo que a Hipótese 4 foi confirmada. É importante destacar que houve 

uma correlação positiva entre felicidade e o tamanho da rede on-line (ra,b,c  = 0,160; p = 0,03), 

mas não para tamanho da rede off-line (ra,b,c  = 0,123; p = 0,09).  

 
Figura 6. Correlações parciais (controladas por: tempo de uso das mídias digitais, personalidade, 

idade, sexo, escolaridade, estado civil, classe socioeconômica, ocupação e instituição de ensino, 

quando estudante e tempo de uso das mídias digitais) entre características da rede (tamanho, 

frequência de contato e proximidade) on-line e off-line e felicidade subjetiva. ** A correlação é 

significativa no nível 0,01 (2 extremidades). *A correlação é significativa no nível 0,05 (2 

extremidades). 
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Quando separado por faixa etária (Figura 7) a correlação entre felicidade subjetiva e 

proximidade emocional off-line desaparece (adolescentes: ra,b,c =-0,051; p = 0,78, adultos 

emergentes: ra,b,c = 0,117; p = 0,21 e adultos: ra,b,c = -0,202; p = 0,55); enquanto que a correlação 

entre felicidade subjetiva e tamanho da rede off-line passa a existir para os três grupos 

(adolescentes: ra,b,c = 0, 403; p = 0,02, adultos emergentes: ra,b,c = 0,764; p < 0,01 e adultos: ra,b,c = 

0,828; p < 0,01). Ainda, o tamanho da rede de apoio on-line está correlacionada a felicidade 

subjetiva apenas de adolescentes (ra,b,c = 0, 394; p > 0,01) e adultos emergentes (ra,b,c = 0, 690; p > 

0,01). Além disso, para adultos, entrar em contato com sua rede on-line (ra,b,c = -0,188; p < 0,05) e 

off-line (ra,b,c = -0,442; p < 0,01) tem uma correlação negativa na felicidade subjetiva. 

 

Figura 7. Correlações parciais (controladas por tempo de uso das mídias digitais, personalidade, 

idade, sexo, escolaridade, estado civil, classe socioeconômica, ocupação e instituição de ensino 

quando estudante e tempo de uso das mídias digitais) entre características da rede (tamanho, 

frequência de contato, proximidade emocional e número de indivíduos) on-line e off-line e 

felicidade subjetiva. ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). * A 

correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 

H5: As características de personalidade influenciam a organização das redes on-line e off-

line? 
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Para testar a Hipótese 5, correlacionamos as características de personalidade com os 

fatores das redes on-line e off-line (tamanho da rede, frequência de contato e proximidade 

emocional), controlando o efeito dos traços de personalidade que não estavam sendo testados, da 

idade, sexo, classe socioeconômica, nível de instrução, local que estuda e ocupação (Figura 8).  

 

Figura 8. Correlações parciais entre os fatores de personalidade e características das redes on-

line e off-line, controlada por: traços de personalidade que não estavam sendo testados, idade, 

sexo, classe socioeconômica, nível de instrução, local que estuda e ocupação. Achados e 

predições. ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades) e* A correlação é 

significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Prevíamos que pessoas com pontuação elevada em Extroversão apresentariam maior rede 

de contato on-line e off-line (Predição 5.1), contudo extroversão não se correlacionou com 

tamanho da rede off-line (ra,b,c  = -0,073; p = 0,303) ou on-line (ra,b,c = -0,067; p = 0,345). Mesmo 

quando dividimos a amostra pelas faixas etárias estudadas, a extroversão não se correlaciona 

com o tamanho da rede. Assim, nossa predição não foi confirmada. Ainda investigando por faixa 

etária, em adultos a extroversão correlacionou-se com proximidade emocional (ra,b,c  = 0,500; p = 
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0,05), com um tamanho de efeito grande (Figura 9). 

 

Figura 9. Correlações parciais entre os fatores de personalidade e características das redes online 

e off-line, controlada por: traços de personalidade que não estavam sendo testados, idade, sexo, 

classe socioeconômica, nível de instrução, local que estuda e ocupação. Descrição das 

correlações encontradas por faixa etária. ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 

extremidades) e* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Prevíamos que pessoas com maior pontuação em neuroticismo apresentariam maior 

frequência de contato on-line (Predição 5.2). Entretanto, considerando a amostra total, não 

confirmamos essa predição (ra,b,c = 0,133; p = 0,06). Ainda, ao dividirmos a amostra por faixa 

etária, nenhum grupo apresentou essa tendência. Apenas em adolescentes encontramos, com um 

tamanho de efeito médio, correlação entre o neuroticismo e o tamanho da rede on-line (ra,b,c = 

0,404; p = 0,01) .   

Prevíamos que pessoas com maior pontuação em socialização teriam uma maior rede de 

apoio (off-line e on-line). Mas a correlação entre socialização e rede de apoio off-line não foi 

significativa (ra,b,c = 0,054; p = 0,44), assim como não foi significativa a correlação entre 

socialização e rede de apoio on-line (ra,b,c = 0,065; p = 0,36). Além do que, não encontramos 
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nenhuma correlação entre socialização e as características das redes para nenhuma faixa etária. 

Logo, a Predição 5.3 não se confirma. 

Prevíamos que pessoas que pontuassem alto em conscienciosidade apresentariam 

sobreposição (equivalência numérica e na composição dos grupos) entre o tamanho da rede off-

line e on-line (Predição 5.4). Encontramos tal sobreposição (ra,b,c = 0,88; p < 0,01), no entanto, 

vale ressaltar que não é uma exclusividade deste traço de personalidade. O mesmo valor de 

correlação foi encontrado quando os demais traços foram testados em relação ao tamanho das 

redes on-line e off-line. Logo, a Predição 5.4 se confirma, mas com esta ressalva. Ainda, 

considerando a amostra total, encontramos uma correlação significativa entre conscienciosidade 

e proximidade emocional off-line (ra,b,c = 0,160; p = 0,02), com um tamanho de efeito pequeno. 

Quando separamos por faixa etária, encontramos tal correlação apenas em adolescentes (ra,b,c = 

0,313; p = 0,05) com um tamanho de efeito grande. Como o tamanho de efeito passa de pequeno 

na amostra geral para grande nos adolescentes, consideramos como relevante o efeito apenas em 

adolescentes, nos quais a conscienciosidade explica 9% da proximidade emocional off-line 

(Figura 6).  

Prevíamos que abertura estaria positivamente correlacionada com o tamanho da rede off-

line e o tamanho da rede de apoio on-line (Predição 5.5). Entretanto, abertura não se 

correlacionou com o tamanho da rede de apoio off-line (ra,b,c = 0,095; p = 0,18) ou com o 

tamanho da rede on-line (ra,b,c = 0,120; p = 0,09). Logo, a Predição 5.5 não se confirma. Vale 

ressaltar que encontramos uma correlação negativa entre abertura e a proximidade emocional 

off-line (ra,b,c = -0,193; p < 0,01). Ao separarmos pelas faixas etárias, encontramos que tal 

correlação é atribuída a adultos emergentes, já que o tamanho de efeito aumenta (ra,b,c = -0,272; p 

< 0,01). 

Discussão 
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Encontramos uma sobreposição parcial entre as redes on-line e off-line como proposto 

por Subrahmanyam et al. (2008). Quanto ao tamanho médio da rede de apoio tanto on-line 

quanto off-line, evidenciamos que eles estão próximos do proposto por Dunbar e Spoors (1995). 

Entretanto, no que diz respeito à proximidade emocional, as redes da nossa amostra não se 

compõem apenas por indivíduos mais próximos emocionalmente e, neste sentido, nosso estudo 

contrapõe o de Dunbar e Spoors (1995). 

Roberts et al. (2008) proporem que não há influência da idade nas camadas mais internas 

da rede, o que inclui a rede de apoio, considerando a perspectiva da evolução cultural 

(Tomasello, 1993), entendemos que as mudanças podem ocorrer entre as gerações. Logo, 

esperávamos encontrar diferenças no tamanho da rede on-line e na frequência de contato on-line 

ao compararmos as faixas etárias, o que encontramos, apesar de não ser na direção que 

esperávamos. Esperávamos que em adolescentes houvesse uma preferência pelas redes on-line 

por terem nascido com a possibilidade de contato com as mídias digitais e por estas 

possibilitarem minimizar os efeitos da limitação temporal, proposta pela hipótese do cérebro 

social. Porém, encontramos que em adolescentes o tamanho da rede off-line e a frequência de 

contato off-line são maiores quando comparados às on-line, logo não encontramos tal otimização 

de tempo, que seria um fator limitante para um maior número de interações o que pode se dar 

pela limitação cognitiva. 

Em adolescentes encontramos algumas particularidades no ambiente on-line. Aqueles que 

possuem uma maior frequência de contato on-line sentem-se mais próximos dos seus pares nesse 

mesmo ambiente. Maior frequência de contato on-line também está ligada a uma menor 

proximidade emocional off-line e uma menor rede de apoio off-line Tais resultados podem 

explicar a preocupação de alguns estudos sobre os novos comportamentos de risco acarretados 

pelas mídias digitais (Wang, Min & Hang, 2016), uma vez que pode haver uma maior exposição 

por parte desses usuários. Porém, não podemos olhar para estes dados com saudosismo e atribuir 
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uma conotação negativa ao uso das mídias como forma de socialização, já que a evolução é um 

processo constante e que nela não há juízo de valor. Além do mais, há evidências que 

adolescentes são tão propensos ao risco on-line quanto ao off-line (Gözig, 2016), o que podemos 

atribuir também a uma característica da faixa etária. Mais estudos são necessários para avaliar as 

influências desses comportamentos a longo prazo. Além do que, não encontramos mudanças 

apenas em adolescentes. Como veremos a seguir, adultos emergentes e adultos também 

apresentam comportamentos diferentes do esperado. 

Embora os estudos de Dunbar e Spoors (1995), reforçados por Roberts et al. (2009) e 

Dunbar (2016), proponham que os indivíduos entre 18 e 65 anos possuem uma rede mais estável, 

encontramos particularidades quando separamos a amostra em adultos e adultos emergentes. Os 

adultos emergentes que descreveram maior frequência de contato off-line apresentaram tamanho 

de rede de apoio off-line e tamanho da rede de apoio on-line menores. Outro fator que influencia 

e/ou é influenciado negativamente pelo tamanho da rede de apoio on-line e off-line é a 

frequência de contato on-line. Parece haver uma preferência para se ter uma maior frequência de 

contato on-line com indivíduos com os quais se tenha uma maior frequência de contato off-line e 

com quem se tenha maior proximidade emocional on-line e off-line. Tais achados parecem 

consistentes com o trabalho realizado por Hall (2018) com universitários dos Estados Unidos, ao 

encontrar que o uso da mídia social geralmente é focado em conversas e em trocas individuais 

com parceiros relacionais mais próximos na vida off-line.  

Em adultos, as variáveis off-line de frequência de contato e proximidade emocional estão 

fortemente relacionadas entre si e tal efeito é diluído quando realizamos as análises com as faixas 

etárias juntas. O que também pode ter acontecido no trabalho de Dunbar (2016), ao ter 

trabalhado com uma amostra com indivíduos entre 18 e 65 anos. Ao realizar estudos com 

indivíduos entre 18- 65 anos e com universitários, Roberts et al. (2009) e Zhu et. al. (2013), 

respectivamente, encontraram que há uma diminuição da frequência de contato off-line à medida 
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em que o tamanho da rede off-line aumenta. Encontramos isto ao realizarmos as análises com as 

faixas etárias juntas. Ao separarmos as faixas etária, encontramos tal correlação apenas em 

adultos emergentes. Encontramos ainda que a frequência de contato exerce uma influência 

negativa sobre o tamanho da rede on-line. Quanto a existir maior frequência da comunicação 

relacionada com pares mais próximos emocionalmente, evidenciada por Hill e Dunbar (2003), 

encontramos tal relação para as três faixas etárias, quando juntas, mas tal relação no ambiente 

off-line foi encontrada apenas em adultos, enquanto no ambiente on-line foi encontrada em 

adultos e adultos emergentes. Assim, entendemos que separar tais grupos nos faz compreender 

melhor as relações dentro da rede, por os adultos emergentes estarem naturalizado ao ambiente 

on-line não apresentando o sotaque (Prensky, 2001) de quem não cresceu neste ambiente, já que 

consideram as mídias sociais “como parte integral de seu cotidiano e as utilizam de maneira 

diferencial se comparada às gerações anteriores” Passarelli, Junqueira & Angeluci, 2014). Os 

adolescentes nasceram imersos nas mídias digitais, logo é possível que os adultos emergentes 

ainda apresentem um “sotaque” da vivência menos imersa nas mídias digitais, o que é 

evidenciado pelas correlações presentes entre as redes on-line e off-line que não estão presentes 

nos outros grupos etários. Concordamos que as redes sociais on-line permanecem sujeitas aos 

mecanismos de manutenção de relações que limitam a amizade (Roberts et al., 2009) e que a 

explicação cognitiva e temporal da hipótese do cérebro social explica apenas algumas das 

relações citadas nos três parágrafos anteriores.  

Com base nas proposições de Buss (2000) e Li e Kanazawa (2016), esperávamos que as 

pessoas do interior fossem mais felizes, já que, teoricamente, vivem em um ambiente mais 

semelhante ao ambiente evolutivo ancestral. Contudo, não encontramos diferença na felicidade 

das pessoas do interior quando comparada a das pessoas da capital. Encontramos diferença 

quanto ao tamanho da rede de apoio, em que pessoas da capital tendem a apresentar redes de 

apoio off- e on-line maiores. Contudo, a frequência de contato off-line no interior se mostrou 
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maior que na capital e isso pode se dar pelas pessoas do interior morarem mais próximas umas 

das outras. Tal suposição é consistente com o estudo de Mok e Wellman (2007), com rede de 

apoio. Eles encontraram um declínio acentuado na frequência do contato face a face à medida em 

que a distância física entre as pessoas aumenta. O mesmo não acontece com pessoas que se 

comunicam pelo telefone, estando na mesma região. Inferimos que o que acontece com o 

telefone também ocorre com o uso das mídias digitais, o que pode explicar não termos 

encontrado diferença significativa entre os dois lugares ao compararmos proximidade emocional 

off-line, proximidade emocional on-line e frequência de contato on-line.  

Ainda quanto às proposições de Buss (2012), Li e Kanazawa (2016) e os achados de Mok 

et al. (2007), ao descreverem as relações face a face como aquelas que podem gerar maior 

felicidade, esperávamos que a felicidade subjetiva fosse influenciada positivamente pelo contato 

face a face com indivíduos com os quais se tenha proximidade emocional off-line. Essa predição 

se confirma quando as análises são realizadas com as faixas etárias juntas. Porém, quando 

realizamos as análises por faixa etária, os dados são melhor explicados, uma vez que o tamanho 

do efeito aumenta. Encontramos que para as três faixas etárias estudas, um fator da rede que se 

correlaciona com a felicidade subjetiva é o tamanho da rede de apoio off-line, resultados 

semelhantes são apontados por Rosen et al. (2010), mas não foram encontrados por Trepte et al. 

(2015). A correlação no tamanho da rede de apoio on-line presente apenas em nativos digitais na 

felicidade subjetiva pode ser explicada pelos indivíduos destas faixas etárias estarem imersos no 

ambiente on-line desde a infância ou adolescência, já que as características individuais são 

influenciadas por fatores genéticos e ambientais (Ebstein et al., 2010; Sampaio et al., 2015). 

 Encontramos, ainda, que o tamanho da rede on-line se correlaciona com a felicidade 

subjetiva dos indivíduos que nasceram imersos no contexto on-line. Em adultos emergentes, 

contrariando o esperado, encontramos correlações negativas entre as frequências de contato on-

line e off-line com a felicidade subjetiva. Talvez o grande número de amigos on-line tenda a 
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aumentar a exaustão social, provavelmente porque acontece uma maior exposição às demandas 

sociais e uma maior necessidade de reagir a elas (Maier, Laumer, Eckhardt & Weitzel, 2015). 

Entendemos que a exaustão social pode estar acontecendo também nas redes de apoio off-line. 

Assim, nosso estudo se contrapõe ao de Trepte et al. (2015), já que encontramos correlação entre 

felicidade com as relações on-line e off-line. Tais diferenças podem ser atribuídas às diferenças 

entre os métodos, já que os autores só utilizaram as relações do último mês e separaram a rede de 

apoio quanto ao suporte emocional e o suporte instrumental. 

Uma limitação no nosso estudo é a não distinção entre o tipo de apoio, sendo necessário 

buscarmos compreender como cada tipo de rede de apoio e seus fatores contribuem para a 

felicidade subjetiva e como são influenciadas pelas características de personalidade. Além disso, 

não perguntamos a distância e/ou a facilidade de acesso aos indivíduos à sua rede de apoio. 

Outro fator que pode influenciar na percepção e/ ou interação com as redes são as atividades com 

as quais as pessoas gastam o tempo nas mídias digitais. Nos questionamos, ainda, como a classe 

socioeconômica pode influenciar nas interações com as redes de apoio on-line e off-line, e como 

o lugar que o indivíduo ocupa na rede e a proporção de parentes e/ou amigos influencia e/ou é 

influenciada pela sua felicidade subjetiva. 

Quanto às características de personalidade, encontramos em adultos que pontuam mais 

em extroversão apresentam maior proximidade emocional off-line e, assim como Roberts et al. 

(2008), não encontramos relação entre a extroversão e tamanho de rede. Quanto ao neuroticismo, 

dado que pessoas que pontuam alto preferem mensagens instantâneas (Lundy & Drouin, 2016) e 

apresentam uma maior frequência de uso das mídias sociais (Marshall, Lefringhusem & 

Ferenczi, 2015), esperávamos que houvesse uma preferência por relações on-line. Contudo, só 

encontramos correlação entre uma maior pontuação em neuroticismo e tamanho de rede on-line 

em adolescentes, o que pode ser explicado por já terem familiaridade com o ambiente on-line e 
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sentirem-se mais confortáveis, por tal ambiente minimizar os constrangimentos que podem 

ocorrer face a face. 

Não encontramos correlação entre Socialização e as características das redes para as 

faixas etárias, contrapondo o estudo de Zhu et al. (2013). Quanto ao traço de conscienciosidade, 

encontramos uma correlação com a proximidade emocional off-line em adolescentes; tal relação 

é difícil de explicar, assim são necessários mais estudos para investigar as possíveis explicações 

para tal resultado. Todavia, contrariando Zhu et al. (2013), que encontraram relação entre 

abertura e a proporção de novos contatos, não encontramos correlação com o tamanho da rede de 

apoio. Vale ressaltar que os adultos emergentes que pontuam alto em abertura apresentam uma 

menor proximidade emocional com os indivíduos da sua rede de apoio. 

 Quando as análises foram realizadas com as faixas etárias separadas, encontramos 

correlações com tamanhos de efeito maiores, que explicam melhor as relações, quando 

comparadas às análises considerando as faixas etárias juntas. Assim, parece haver relações que 

são mais fortes, se não exclusivas, em algumas faixas etárias em comparação a outras, o que 

pode ser uma evidência da evolução cultural, já que podemos fazer uma associação entre o papel 

das mídias digitais na sociedade e o período de nascimento dos indivíduos. De modo que uma 

maior “conectividade” entre as redes on-line e off-line é dos adultos emergentes que se 

desenvolveram juntos com as mídias, permitindo que se beneficiem dos conhecimentos 

adquiridos por gerações anteriores, sem a necessidade de consumir o mesmo tempo ou esforço 

que aqueles, além de promoverem modificações nesses conhecimentos e transmiti-los 

modificados para gerações posteriores (Tennie, Call & Tomasello, 2009). Além de explicar as 

semelhanças e diferenças encontradas entre nosso estudo e os citados anteriormente, de todo 

modo, são necessários mais estudos para conseguirmos elucidar essa questão. De todo modo, nos 

mostra que adulto e adulto emergente, são dois grupos distintos, assim junta-los em um só grupo 

é um erro metodológico.  
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Considerações finais 

Dado o exposto, percebemos que há mudança no estabelecimento das relações com a rede 

de apoio a depender da faixa etária. Porém, essas mudanças não são refletidas no tamanho da 

rede on-line e frequência de contato on-line. A rede de apoio e a frequência de contato, ambos 

off-line, se mostraram maior, em relação a on-line, nas três faixas etárias. Em geral, as pessoas 

que fazem parte da rede off-line fazem parte também da rede on-line. Mas a forma com que a 

relação é estabelecida é particular de cada faixa etária.  

Adolescentes tendem a sentirem-se mais próximos de indivíduos com quem têm maior 

frequência de contato apenas no ambiente on-line. Mas sentem-se mais distantes 

emocionalmente a medida que o tamanho da rede aumenta, para as relações face a face e o 

inverso acontece para as redes on-line. Em adultos emergentes encontramos um maior número de 

relações entre as redes on-line e off-line, quando comparado às outras duas faixas etárias: a 

frequência de contato e a proximidade emocional on-line e off-line estão relacionadas; eles 

tendem a se comunicar mais com quem possui maior proximidade emocional, seja on-line ou 

off-line; quanto maior o tamanho da rede on-line, menor a frequência de contato off-line e 

quanto maior o tamanho da rede off-line, menor a frequência de contato on-line. Já o grupo de 

adultos foi o único que encontramos relação entre a frequência de contato e a proximidade 

emocional nas interações face a face. O que pode ser explicado pelo contato que cada faixa etária 

teve com as mídias digitais, de modo que os nativos digitais apresentam um número maior de 

correlações com o ambiente on-line. 

Não encontramos correlação com lugar em que a pessoa mora (se interior ou capital) e a 

felicidade subjetiva. A felicidade subjetiva aumenta com o aumento no tamanho das redes off-

line nas três faixas etárias. Mas com o tamanho da rede on-line se correlaciona com a felicidade 
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apenas para os nativos digitais. O que evidencia mudanças na felicidade de acordo com o contato 

que tiveram com as mídias digitais. 

Quanto às características de personalidade, adultos mais extrovertidos apresentaram uma 

maior proximidade emocional off-line, mas os adultos emergentes mais abertos se sentem menos 

próximos emocionalmente em tais relações. Adolescentes que pontuam mais em neuroticismo 

apresentam um maior tamanho de rede on-line e os que pontuam mais em conscienciosidade 

apresentam uma maior proximidade emocional off-line. 

Os resultados da faixa etária que mais se assemelham aos encontrados pela literatura são 

os de adultos emergentes, o que reforça a crítica de Henrich et al. (2010) sobre a maioria dos 

estudos serem feitos com estudantes universitários, que, em sua maioria, são adultos emergentes. 

Além de evidenciar a necessidade de se estudar as diferentes faixas etárias como particulares, o 

que inclui adultos emergentes e reforça a necessidade da existência desta nova categoria. 

Nossos resultados podem ajudar a compreender melhor como as relações dentro das redes 

de apoio se estabelecem com as características individuais (faixa etária, personalidade e 

felicidade) dos pesquisados. Gostaríamos de ressaltar a importância de olharmos para o cenário 

atual com cautela já que há poucos estudos e, apesar de podermos fazer inferências, só 

saberemos das implicações de tais comportamentos a longo prazo. Além disso, ressaltamos a 

importância de termos cuidado na generalização dos resultados. 

Apesar dos nossos resultados serem indício da evolução cultural, mais trabalhos são 

necessários, especialmente trabalhos longitudinais, já que podemos estar atribuindo diferenças 

que são dos estágios de desenvolvimento à evolução cultural. Além de estudos longitudinais, é 

importante comparar como as pessoas de uma mesma geração se comportam quando se é usuário 

das mídias sociais e quando não, e quais as influências neurofisiológicas do uso das mídias 

digitais. 
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 Anexo A – Parecer de Aprovação CEP 

                             UFRN – UNIVERSIDADE 
                             FEDERAL DO RIO GRANDE  
                            DO NORTE - LAGOA NOVA  

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Redes de apoio: a busca por fatores que interfiram na sua conformação 
 
Pesquisador: Maria Emilia Yamamoto 
 
Área Temática: 
 
Versão: 2 
 
CAAE: 61197416.8.0000.5537 
 
Instituição Proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer:  1.953.589 

 

Apresentação do Projeto: 
 
Trata-se de um projeto do Centro de Biociências, Departamento de Fisiologia, vinculado ao Programa de 

Pós-graduação em Psicobiologia, da aluna de mestrado Angelica Kaynne da Cunha Moura, orientado 

pela professora doutora Maria Emilia Yamanoto. 

Objetivo da Pesquisa: 
 
O presente estudo tem como objetivo primário identificar os fatores que influenciam na conformação das 

redes sociais (online e offline). 

Como objetivo secundário: 
 

observar se há diferença no tamanho das redes sociais (online e offline) entre jovens adultos e 

adolescentes; 

identificar diferenças entre tipos de comportamentos nos grupos online e offline; 
 

averiguar se a satisfação com a vida é influenciada pela satisfação propiciada pelo contato com 

suas redes; 

observar se as características de personalidade influenciam na conformação das redes online e 

offline. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
O projeto indica que a previsão de riscos é mínima, justificando que o risco será semelhante àquele 

sentido em um exame físico ou psicológico de rotina. Ressalta o sigilo sobre os dados através do termo 

de Confidencialidade. Apresenta o termo de Assentamento Livre e Esclarecido (TALE, O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Menor 

(TCLE- Menor). 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Os instrumentos a serem utilizados na presente pesquisa são o Termos de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE (para os menores de idade), o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

um questionário sócio demográfico, Escala Reduzida de Descritores de Personalidade (RED5) 

(Natividade & Hutz, 2015), Escala de felicidade subjetiva de Lyubomirsky e Lepper (Validada para o 

Brasil, por Pais-Ribeiro, 2012) e um questionário sobre características de uso das redes sociais (online e 

offline). As coletas serão realizadas entre março e julho de 2017, por meio do LibreOffice. O público alvo 

será formado por indivíduos a partir dos 10 anos de idade. Para tal, serão recrutadas pessoas em duas 

escolas públicas estaduais de Natal/RN, por região da cidade (totalizando 8 escolas), uma escola 

estadual do interior do estado (Santana do Matos/RN) e na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Serão convidados a participar da pesquisa alunos, professores e demais funcionários das 

instituições parceiras, na busca de obter uma amostra a mais diversificada possível. Cada pesquisado 

terá apenas uma possibilidade de participação, e terá acesso ao questionário após a entrega do TCLE e, 

no caso de menores de idade, do TALE. 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Todos os itens recomendados aos pesquisadores foram modificados. O projeto encontra-se com os 

documentos probatórios e realinhamentos satisfatórios. 

 

Recomendações: 
 
ENVIAR OS RELATÓRIOS DA PESQUISA (parcial e final) ATRAVÉS DA PLATAFORMA BRASIL. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
O protocolo de pesquisa respondeu satisfatoriamente às pendências observadas no PARECER 

CONSUBSTANCIADO nº 1.819.373, estando a atual versão delineada de acordo com os preceitos 

éticos vigentes e, por esse motivo, recebe parecer de APROVADO. 
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Considerações Finais a critério do CEP: 
 
Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável: 
 
a) elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em 

todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou 

por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por 

ele delegada(s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, 

item IV.5d); 

b) desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c); 
 
c) apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional 

para Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 
 
d) descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de 

justificada urgência em benefício de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ; 

e) elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d); 
 
f) manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, 

por um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f); 
 
g) encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos 

pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item 

XI.2g) e, 
 
h) justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não 

publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h). 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

 Tipo Documento  Arquivo Postagem Autor Situação 
        

 Informações Básicas  PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 10/02/2017  Aceito 
 do Projeto  ROJETO_787816.pdf 15:29:53    

 Outros   SociodemograficoModificado.pdf 10/02/2017 Maria Emilia Aceito 
     15:28:44 Yamamoto   

 Recurso Anexado  CARTAAOCOMITEDEETICAEMPESQU 10/02/2017 Maria Emilia Aceito 
 pelo Pesquisador  ISAUFRN.pdf 15:25:52 Yamamoto   

 Outros   QuestionarioSobreRedesSociaisModifica 10/02/2017 Maria Emilia Aceito 
    do.pdf 15:20:19 Yamamoto   

 Outros   FormularioCEPCENTRALUFRNModifica 10/02/2017 Maria Emilia Aceito 
    do.pdf 15:18:27 Yamamoto   
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Projeto Detalhado / Projeto.pdf 10/02/2017 Maria Emilia Aceito 
Brochura  15:14:44 Yamamoto  

Investigador     

Outros CartasdeAnuencia.pdf 10/02/2017 Maria Emilia Aceito 
  15:12:57 Yamamoto  

Outros Big5.docx 14/12/2016 Maria Emilia Aceito 
  17:35:06 Yamamoto  

Declaração de Decl.pdf 14/12/2016 Maria Emilia Aceito 

Pesquisadores  17:33:03 Yamamoto  

Declaração de Termoconfidencialidade.pdf 14/12/2016 Maria Emilia Aceito 

Pesquisadores  17:32:22 Yamamoto  

TCLE / Termos de TCLEmenor.pdf 14/12/2016 Maria Emilia Aceito 
Assentimento /  17:25:44 Yamamoto  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de TCLE.pdf 14/12/2016 Maria Emilia Aceito 
Assentimento /  17:24:16 Yamamoto  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de TALE.pdf 14/12/2016 Maria Emilia Aceito 
Assentimento /  17:23:48 Yamamoto  

Justificativa de     

Ausência     

Folha de Rosto FolhaR.pdf 14/12/2016 Maria Emilia Aceito 
  17:18:29 Yamamoto  

Outros CARTADEANUENCIA.pdf 27/09/2016 Maria Emilia Aceito 
  17:17:25 Yamamoto  

Outros Escala.pdf 12/09/2016 Maria Emilia Aceito 
  20:03:42 Yamamoto  
 
Situação do Parecer:  
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP:  
Não 
 

NATAL, 08 de Março de 2017  
 

 

Assinado por:  
LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ  

(Coordenador)  
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Anexo B – TALE  

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Biociências 

Departamento de Fisiologia 

Pós-graduação em Psicobiologia  

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Redes de apoio: a busca por fatores que 

interfiram na sua conformação”, coordenada pela Profª. Dra. Maria Emília Yamamoto. Durante todo o 

período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para fone (84) 98623-5331. Seus pais 

permitiram que você participe.  

Queremos saber como se organizam os grupos de pessoas que lhe são mais próximas. Você só 

precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir.  

 A pesquisa será feita por meio de um questionário online, onde você vai responder sendo o 

mais sincero possível. É considerado seguro, e os riscos são semelhantes aos de responder um teste 

psicológico. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones colocados no início do 

texto.  

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados 

apenas em congressos ou publicações científicas, sem identificar os participantes.  

  

=============================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Redes de apoio: 

a busca por fatores que interfiram na sua conformação”. 

 Entendi que, as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

Natal, ____de _________de __________. 

__________________________________ 

Assinatura do menor  

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 



 

 

69 

 

 

 

 

 

Anexo C – TCLE/ menores de 18 anos 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Biociências 

Departamento de Fisiologia 

Pós-graduação em Psicobiologia  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: “Redes de apoio: a busca por fatores que interfiram na sua 

conformação”, que tem como pesquisador responsável a Profª. Dra. Maria Emília 

Yamamoto.Esta pesquisa pretende estudar a os fatores que influenciam na conformação das 

redes de apoio de pessoas nascidas no Brasil. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo  é que ele nos traga informações importantes 

para se conhecer a conformação das redes de apoio, de forma que o conhecimento que será 

construído a partir desta pesquisa possa abrir possibilidade para novas pesquisas que busquem 

compreender as influências das redes na saúde física e mental dos indivíduos. 

Caso você decida autorizar, ele deverá responder 4 questionários, um 

sociodemográfico, um sobre redes sociais, um sobre bem-estar e um outro sobre 

personalidade, que duram em média 30 minutos. 

Durante a realização da pesquisa a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

ele(a) corre é semelhante àquele sentido num exame psicológico de rotina. 

Se sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele (a) será 

indenizado pela pesquisadora responsável Profª. Dra. Maria Emília Yamamoto. E durante 

todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para o fone (84) 98623-

5331. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você e para ele(a). 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tenha algum gasto extraordinário pela participação dele(a) nessa pesquisa, 

esse gasto pode se ressarcido, mediante comprovação do gasto e de seu caráter extraordinário. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Profª. Dra. Maria Emília Yamamoto.  

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Eu, _____________________________________________________________, 

representante legal do menor ____________________________________________, autorizo 
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sua participação na pesquisa “Redes de apoio: a busca por fatores que interfiram na sua 

conformação”. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 

compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante 

legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos 

e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 Natal, ___ de ____________de________. 

 

 

__________________________________ 

    Assinatura do representante legal 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Redes de apoio: a busca por fatores que 

interfiram na sua conformação”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal, 13 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

     Profª. Dra. Maria Emília Yamamoto 

         Pesquisadora responsável 
 

 

   

Impressão 

datiloscópica do 

representante legal 
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Anexo D – TCLE/maiores de 18 anos 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Biociências 

Departamento de Fisiologia 

Pós-graduação em Psicobiologia 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 Através do presente documento, a você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa, que tem como 

finalidade estudar a os fatores que infuênciam na conformação das redes de apoio de pessoas nascidas no Brasil. Tem como 

pesquisador responsável a Profª. Dra. Maria Emília Yamamoto.  
Enfatizamos a necessidade de sua colaboração, para que este estudo traga informações importantes para se 

conhecer a conformação das redes de apoio, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa 

abrir possibilidade para novas pesquisas que busquem compreender as influências das redes na saúde física e mental dos 

indivíduos. 

Caso você decida participar, você deverá responder 4 questionários, um questionário sociodemográfico, um sobre 

rede sociais, um sobre bem-estar e um sobre personalidade, que duram em média 30 minutos. 
Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Salientamos que a sua participação é 

inteiramente voluntária, de modo que ao participar deste estudo você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se 

recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.  E sempre que quiser poderá pedir 

mais informações sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora responsável e, se necessário através do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 
Você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua 

participação. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. Os dados que você irá nos fornecer serão 

confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por 

um período de 5 anos. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você poderá ser indenizado 

pelos pesquisadores responsáveis. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, 

além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Redes de apoio: a busca por fatores que interfiram na sua conformação”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa 

me identificar. 

 
____________________________________________________ 

Assinatura 
Declaração do pesquisador responsável 
Como pesquisador responsável pelo estudo “Redes de apoio: a busca por fatores que interfiram na sua 

conformação”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. 
Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Natal, 12 de dezembro de 2015. 

__________________________________ 

     Profª. Dra. Maria Emília Yamamoto 

         Pesquisadora responsável
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Anexo E – Questionário sociodemográfico 

QUESTIONÁRIO DE PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Nome: ________________________________________________________________ 

Sexo:______________Gênero:_______________________  Data de nascimento: ____/____/_______ 

Cidade em que nasceu:________________________ Cidade e Bairro onde mora atualmente: 

_____________________________________________________________ 

 

Escolaridade:___________________________________________________________ 

Se ainda estuda, onde estuda? ______________________________________________ 

Profissão:______________________________________________________________ 

Status de relacionamento: _________________________________________________ 

Tem sentido episódios de tristeza profunda nos três últimos meses? ________________ 

Quais e quantos dos itens abaixo há na sua casa? (Marque uma resposta para cada item). 

 0 1 2 3 

4 ou 

mais 

1. Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para 

uso particular (A) (B) (C) (D) (E) 

2. Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que 

trabalham pelo menos cinco dias por semana (A) (B) (C) (D) (E) 

3. Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho 

(A) (B) (C) (D) (E) 

4. Quantidade de banheiros 

(A) (B) (C) (D) (E) 

5. DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando DVD 

de automóvel (A) (B) (C) (D) (E) 

6. Quantidade de geladeiras 

(A) (B) (C) (D) (E) 

7. Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex 

(A) (B) (C) (D) (E) 

8. Quantidade de microcomputadores, considerando computadores de mesa, 

laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, palms ou smartphones 
(A) (B) (C) (D) (E) 

9. Quantidade de lavadora de louças 

(A) (B) (C) (D) (E) 
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10. Quantidade de fornos de micro-ondas 
(A) (B) (C) (D) (E) 

11. Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente 

para uso profissional 
(A) (B) (C) (D) (E) 

12. Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca 

(A) (B) (C) (D) (E) 

 

A água utilizada neste domicílio é proveniente de?  

1. Rede geral de distribuição   

2. Poço ou nascente    

3. Outro meio   

 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

1. Asfaltada/Pavimentada   

2. Terra/Cascalho   

 

Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a pessoa que contribui com a 

maior parte da renda do domicílio. 

(   ) Analfabeto 

(   ) Fundamental incompleto  

(   ) Fundamental completo  

(   ) Médio incompleto  

(   ) Médio completo  

(   ) Superior incompleto 

(   ) Superior completo 

 

Agradecemos a sua colaboração! A sua ajuda é muito importante para o nosso projeto. 
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Anexo F – Questionário sobre redes sociais 

QUESTIONÁRIO SOBRE REDES SOCIAIS 

Você tem fácil acesso à internet? ___________ Com qual frequência você usa?_______________________ 

Quantas pessoas lhe são próximas (aquelas que você pode contar, que lhe ajudam emocionalmente e/ou financeiramente quando você precisa)? _______ 

Com quais atividades você gasta mais tempo (pesquisas, conversando com amigos, mandando e respondendo e-mails...)? 

____________________________________________________________________________________ 

Você tem acesso a Redes Sociais Online (Facebook, WhatsApp, Instagram, por exemplo)? Há quanto tempo? 

____________________________________________________________________________________ 

 

Levando em consideração as pessoas que lhes são mais próximas (aquelas que você pode contar, que lhe ajudam emocionalmente e/ou 

financeiramente quando você precisa), por favor, responda as questões a seguir. 

Primeiro Nome Relação 

com você 

(Família, 

primo, 

tio- 

genético 

ou não-, 

Parceiro-

parente do 

parceiro 

e/ou 

amigo)   

Se parente, 

faz parte da 

sua família 

materna 

(M) ou 

paterna (P)? 

Sexo da 

pessoa 

Número de vezes 

vocês se falam 

pessoalmente 

(1-nunca; 2-Uma 

vez no mês, 3-A 

cada três 

semanas; 4- A 

cada 15 dias; 5- A 

cada 7 dias; 6- a 

cada cinco dias; 

7- a cada 2 dias; 8 

- Todos os dias) 

Quão próximo (a) 

se sente com esta 

pessoa no contato 

pessoalmente? 

-3= Nada Próximo;  

-2= Muito pouco 

próximo; 

-1= Pouco 

próximo; 

0= Neutro; 

+1= Próximo 

+2= Muito 

Número de vezes 

vocês se falam por 

alguma rede social 

online (Pelo 

Facebook, 

WhatsApp, 

Instagran, por 

exemplo) 

(1-nunca; 2-Uma vez 

no mês, 3-A cada 

três semanas; 4- A 

cada 15 dias; 5- A 

cada 7 dias; 6- a 

cada cinco dias; 7- a 

cada 2 dias;8 -  

Quão próximo (a) se 

sente com está com 

esta pessoa em alguma 

rede social online 

(Pelo Facebook, 

WhatsApp, Instagran, 

por exemplo)? 

-3= Nada Próximo;  

-2= Muito pouco 

próximo; 

-1= Pouco próximo; 

0= Neutro; 

+1= Próximo 
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próximo; 

+3= Extremamente 

próximo 

Todos os dias) 

 

+2= Muito próximo; 

+3= Extremamente 

próximo 
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Deixe suas observações: 
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Anexo G – MR-25/menores de 18 anos 

MARCADORES REDUZIDOS DA PERSONALIDADE (MR-25) 

 

 

 

 

 

EU SOU UMA PESSOA... 1 2 3 4 5 

1 Comunicativa O O O O O 

2 Amável O O O O O 

3 Dedicada O O O O O 

4 Pessimista O O O O O 

5 Criativa O O O O O 

6 Quieta O O O O O 

7 Gentil O O O O O 

8 Esforçada O O O O O 

9 Deprimida O O O O O 

10 Artística O O O O O 

11 Tímida O O O O O 

12 Simpática O O O O O 

13 Responsável O O O O O 

14 Insegura O O O O O 

15 Filosófica O O O O O 

16 Desembaraçada O O O O O 

17 Bondosa O O O O O 

18 Organizada O O O O O 

19 Ansiosa O O O O O 

20 Aventureira O O O O O 

21 Inibida O O O O O 

22 Compreensiva O O O O O 

23 Cuidadosa O O O O O 

24 Aborrecida O O O O O 

25 Audaciosa O O O O O 

 

 

          1 = Discordo totalmente.                                                     5 = Concordo totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, há uma lista com adjetivos que representam características comuns a diversas 

pessoas. Seja sincero (a) e assinale o quanto cada um deles descreve você. Quanto maior o número 

assinalado, mais adequada a descrição e vice-versa. Não existem respostas certas ou erradas. 
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Anexo H – MR-25/maiores de 18 anos 

MARCADORES REDUZIDOS DA PERSONALIDADE (MR-25) 

 

 

 

 

 

EU SOU UMA PESSOA... 1 2 3 4 5 

1 Comunicativa O O O O O 

2 Quieta O O O O O 

3 Tímida O O O O O 

4 Desembaraçada O O O O O 

5 Inibida O O O O O 

6 Amável O O O O O 

7 Gentil O O O O O 

8 Simpática O O O O O 

9 Bondosa O O O O O 

10 Compreensiva O O O O O 

11 Dedicada O O O O O 

12 Esforçada O O O O O 

13 Responsável O O O O O 

14 Organizada O O O O O 

15 Cuidadosa O O O O O 

16 Pessimista O O O O O 

17 Deprimida O O O O O 

18 Insegura O O O O O 

19 Ansiosa O O O O O 

20 Aborrecida O O O O O 

21 Criativa O O O O O 

22 Artística O O O O O 

23 Filosófica O O O O O 

24 Aventureira O O O O O 

25 Audaciosa O O O O O 

       1 = Discordo totalmente.                                                             5 = Concordo totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, há uma lista com adjetivos que representam características comuns a diversas 

pessoas. Seja sincero (a) e assinale o quanto cada um deles descreve você. Quanto maior o número 

assinalado, mais adequada a descrição e vice-versa. Não existem respostas certas ou erradas. 
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Anexo I- Escala de felicidade Subjetiva 

ESCALA DE FELICIDADE SUBJECTIVA 

 

Para cada uma das questões e/ou afirmações seguintes, por favor assinale na escala, entre 1 e 

7, a que parece que melhor o/a descreve:    

1.Em geral, considero-me:  

 

1   2   3   4   5   6          7  

Uma pessoa que não é muito feliz                                                    Uma pessoa muito feliz    

 

2. Comparativamente com as outras pessoas como eu, considero-me: 

 

1   2   3   4   5   6          7  

Menos feliz                                                                                                            Mais feliz    

3. Algumas pessoas são geralmente muito felizes. Elas gozam a vida apesar do que se passa à 

volta delas, conseguindo o melhor do que está disponível. Em que medida esta caracterização 

o/a descreve a si?  

 

1   2   3   4   5   6          7  

De modo nenhum                                                                                        Em grande parte     

4. Algumas pessoas geralmente não são muito felizes. Embora não estejam deprimidas, elas 

nunca parecem tão felizes quanto poderiam ser. Em que medida esta caracterização o/a 

descreve a si?  

 

1   2   3   4   5   6      7 

De modo nenhum                    Em grande parte  


