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ABSTRACT (n.b.: En el idioma original de la Comunicación, Español, Inglés, 

Portugués o Francés, 250 palabras máximo) 

O emprego da Internet em processos democráticos tem sido pesquisado sob diversos 

aspectos. No entanto, ainda poucos estudos investigam como, de fato, os cidadãos e 

organizações se valem dos recuros online para participação política. Para analisar esta 

questão, optou-se por focar a pesquisa em organizações da sociedade civil. Essas 

organizações vêm paulatinamente incorporando a Internet e as tecnologias correlatas para 

empreender seus objetivos. Por outro lado, embora essas tecnologias forneçam um 

ferramental propício ao incremento da participação política, há outros fatores que 

condicionam o fenômeno, como as competências para atuar e interagir no ciberespaço. 

Assim, este trabalho se propõe a dois objetivos: 1) Levantar qual papel a Internet 

desempenha na atuação política das organizações da sociedade civil de Salvador-Bahia, 

2) Propor um esquema conceitual que contemple e relacione as competências inerentes ao 

concecito de competência digital. O método de investigação incluiu levantamento 

bibliográfico sobre os temas que permeiam a pesquisa e entrevistas com gestores de 44 

organizações da sociedade civil de Salvador-Bahia-Brasil. Os resultados apontam que os 
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principais usos políticos que as organizações atribuem à Internet estão relacionados à 

interação com o público-alvo e parceiros e à busca de informações para uma participação 

consciente. Assim, um esquema conceitual de competência digitais deve envolver 

necessariamente competências para comunicação e informação. 

 

 

ABSTRACT (Inglés, siempre debe existir un abstract en inglés, 250 words máx) 

The use of internet in democratic processes has been studied under several aspects. 

However, few studies have investigated how citizens and organizations use online 

resources to political participation. This paper focus on civil society organizations, which 

have been increasingly incorporating the internet and other technologies to reach their 

objectives. Though these technologies give them appropriated tools to increment political 

participation, there are other factors that condition their actions, like competences to act 

and interact in the cyberspace. So, this work aims to: 1) verify the role the internet has in 

the political actuation of civil society organizations in Salvador, Bahia, Brazil; 2)   

suggest a conceptual scheme that be able to correlate the competences included in the 

conception of digital competence. The methodology comprises interviews with managers 

of 44 organizations. The results suggest that interaction with their public and partners and 

information seeking are the main uses of internet of those organizations. This result lead 

to think that a conceptual scheme of digital competence must correlate information and 

communication competences.  
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(No borrar esta sección) 

 

Usted ha abierto una plantilla de Word diseñada para remitir las ponencias-comunicaciones, así 

como su eventual publicación en el libro digital Memorias del II Congreso Internacional 

Comunicación 3.0.  

 

Una vez haya escrito su ponencia el documento final deberá ser guardado con el nombre de su 

autor/es antecedido por la palabra PONENCIA, por ejemplo: PONENCIA_JOSE_PEREZ.doc y 

enviado a la dirección congreso cientifico@comunicacion3punto0.com y responsable de su 

GRUPO TEMÁTICO, ver en www.comunicacion3punto0.com  antes del 3 de Septiembre de 

2010, los archivos deben ser remitidos en formato .rtf y/o .doc y/o .docx y/o .odt 

indistintamente. 

 

Extensión: La ponencia no debe exceder las 6 mil palabras (aproximadamente entre 10 y 12 

páginas) incluyendo referencias y anexos.  

 

Sistema de Citas: Se utilizará el sistema internacional de cita Harvard-APA, se recomienda en 

caso de necesidad el uso limitado del pie de página.  

 

Sobre Gráficos: El tamaño de los gráficos no deberá exceder los márgenes establecidos y debe 

acompañarse de la versión original (*.jpg, *.ppt, etc. En archivos adjuntos) para asegurar 

eventuales correcciones. Las imágenes o gráficos, además de su originalidad no deberán 

sobrepasar el 20 por ciento (aprox) de las páginas remitidas. 

 

Sobre el formato: El tipo de letra (Times New Roman 11, en texto, 12 en títulos, interlineado 

sencillo). Las ponencias presentadas en formatos distintos NO serán consideradas para su 

publicación en el Libro del Congreso. Todos los epígrafes y sub-epígrafes de las 

comunicaciones, si los hubiere, irán numerados (1, 1.1., 1.2., 2.). 
 

 

 

 

1. Introdução 

Com a chegada da Internet e, com ela, a possibilidade de construção de espaços eletrônicos 

de deliberação participativa, o debate em torno do desenvolvimento da democracia ganhou 

novo impulso. Sob o ponto de vista do potencial para participação política, a Internet 

apresenta vantagens como: grande variedade de informações, capacidade de envolver 

diferentes parceiros de interlocução através de diferenciados recursos e facilidade de 

comunicação direta, rápida e sem obstáculos entre o público e os políticos.  

No entanto, passados 15 anos da entrada da Internet comercial no Brasil, os resultados das 

pesquisas recomendam cautela: se por um lado há experiências exitosas de emprego da rede 

para demandas políticas, por outro, muitas possibilidades permanecem promessas. Além 

disso, para além de uma posição normativa (benefícios/malefícios da Internet para 

participação), são raros os estudos que investiguem como, de fato, os cidadãos e as 

organizações se valem dos recursos online para a participação política.  

Para analisar esta questão, optou-se por focar a pesquisa em organizações da sociedade civil, 

entidades que congregam grupos de indivíduos em torno de interesses comuns. De maneira 

geral têm legitimidade e garantem aos seus participantes inclusão em seus processos 

decisórios, além de oportunidade de atuação social na solução de problemas dos quais estão 

próximos e cujos conceitos dominam ou têm com eles alguma intimidade. Essas 

mailto:cientifico@comunicacion3punto0.com
http://www.comunicacion3punto0.com/


 
Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación 

 

______________________________________________________________________________ 

www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com 

 

4 

organizações vêm paulatinamente incorporando a Internet e as tecnologias correlatas para 

empreender seus objetivos.  

Por outro lado, embora essas tecnologias forneçam um ferramental propício ao incremento 

da participação política, há outros fatores que condicionam o fenômeno, como a existência 

de condições materiais e instrumentais, a disponibilização de informação qualificada, cultura 

cívica e competências para atuar e interagir no ciberespaço. Esse último condicionante – as 

competências – é um dos itens mais obscuros. Primeiro porque embora autores de correntes 

diversas concordem que atuar no ciberespaço exija novas habilidades, letramentos ou 

competências, não se observa um consenso quanto à terminologia. Já o conceito por tras dos 

termos vem encontrando certa uniformidade, usualmente relacionado à capacidade de 

aproveitar os recursos digitais e o conteúdo que flui por eles para resolver questões 

cotidianas e interagir na sociedade. Por outro lado, a discussão sobre quais seriam as 

competências parece longe de um entendimento comum. O desenvolvimento de um esquema 

conceitual claro pode ajudar a melhorar o entendimento quanto às competências subjacentes 

ao conceito de competência digital.  

A partir dos elementos anteriormente desenvolvidos, os objetivos deste trabalho podem ser 

explicitados em: 1) Levantar qual o papel que a Internet desempenha na atuação política das 

organizações da sociedade civil de Salvador-Bahia; 2) Propor um esquema conceitual que 

contemple e relacione as competências inerentes ao conceito de competência digital. 

 

2. Objeto de estudo 

2.1 Participação política e Internet 

Ao tratar das possibilidades de uso político da Internet, alguns pesquisadores acreditam que 

esta proporcionaria um momento no qual se poderia reviver o sentido político da democracia 

direta, considerando a Internet como uma nova ágora digital. Este trabalho, entretanto, 

considerando que a democracia representativa é a opção quase unânime no mundo ocidental, 

segue uma linha de raciocínio diferente, avaliando as possibilidades que a Internet representa 

para a extensão da participação política. 

As ponderações sobre democracia eletrônica aparecem relacionadas à capacidade do novo 

ambiente de comunicação de promover a participação do cidadão na vida pública e seu 

envolvimento em questões políticas, como acesso aos processos legislativos, comunicação 

eletrônica com representantes eleitos, votação eletrônica, discussões sobre temas da 

sociedade, escolha de prioridades nas listas dos orçamentos participativos, participação via 

meios eletrônicos em referendos, plebiscitos etc. A Internet pode possibilitar um meio 

através do qual cidadãos podem se comunicar entre si e com políticos, trocar informações e 

debater sem barreiras burocráticas, de forma rápida e direta (Maia, 2001, p. 4). De fato, a 

chegada dessa nova plataforma tecnológica “faz ressurgir fortemente as esperanças de 

modelos alternativos de democracia, que implementam uma terceira via entre a democracia 

representativa, que retira do povo a decisão política, e a democracia direta, que a quer 

inteiramente consignada ao cidadão.” (Gomes, 2005a, p. 28) 

A associação da Internet como um instrumento de democratização vem da sua capacidade de 

potencializar o acesso à informação e à comunicação multidirecional. “Porque se a 

informação somente flui em um só sentido, estamos criando e reproduzindo cidadãos 

passivos que só se contentam em estar informados e não em participar ativamente dos 

assuntos públicos.” (Nunes, 2007). 

Mais recentemente novos elementos vão juntar-se a esse contexto e produzir repercussões 

sociais importantes. Trata-se da combinação de técnicas informáticas com processos de 

comunicação mediados por computador que potencializam formas de publicação facilitadas, 
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compartilhamento e organização de informação, além da ampliação de espaços para 

interação entre os participantes do proceso. Para Primo (2008), as principais repercussões 

sociais da Web 2.0 estão na potencialização dos processos de trabalho coletivo, das trocas 

afetivas, da produção e circulação de informações, além da construção social de 

conhecimento. 

No âmbito dos movimentos sociais, já nos anos 1980, mas principalmente na década 

seguinte, eles também se apropriam do ciberespaço para dar vazão às suas ideias e articular 

ações: “o poder integrados das páginas web e do universo que formavam trouxe para a 

comunicação distribuída a reunião dos diferentes movimentos em ações coletivas, seja para 

empreender uma luta comum, seja para construir uma atividade comum.” (Antoun, 2008, p. 

16). 

Por outro lado, Bucy e Gregson (2001) ao mesmo tempo em que sintetizam a potencialidade 

da Internet para a participação política, ressaltam que há condições para a Internet se tornar 

um verdadeiro meio de massa: “the mix of technical knowledge, psycological skills, and 

economic resources required for effectual use of information and communication 

technologies” (p. 369). 

O desenvolvimento de competências para atuar no mundo digital pode ser visto como parte 

de um processo social atual, no qual indivíduos e organizações estão sendo confrontados 

com a necessidade de empregar um conjunto de habilidades e competências requeridas para 

usar diferentes tipos de informação, serviços e produtos, bem como interagir socialmente 

através dos meios eletrônicos. 

 

2.2 Competências digitais 

Pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) sobre o uso das TICs demonstrou 

que em 2009, 45% dos brasileiros já haviam acessado a Internet alguma vez na vida, sendo 

que 39% nos últimos três meses da pesquisa. No entanto “dentre o total de pessoas que nunca 

acessaram a Internet, a falta de habilidade com o equipamento e com a Internet é a principal 

razão da falta de uso, contabilizando pouco mais da metade das declarações, 53%.” (Comitê 

Gestor da Internet no Brasil, 2010, p. 140). Portanto, embora a Internet venha 

experimentando uma penetração crescente no Brasil, a questão das habilidades permanece 

uma barreira. 

Além disso, as pessoas estão sendo confrontadas com uma mudança cultural, porque estamos 

migrando de uma posição de espectadores – pessoas que recebem um conteúdo pronto, 

uniforme e padronizado de informação via TV e rádio, por exemplo – para participantes – 

pessoas que procuram, avaliam e decidem como aproveitar a informação disponível na 

Internet.  

Assim, se a Internet representa a maximização da liberdade de acesso e uso da informação, 

como todo acréscimo de liberdade, as responsabilidades também inflacionam: a capacidade 

de se usar eficientemente mecanismos de busca, considerando um ambiente de 

hiperinformação; o discernimento entre informação relevante e maliciosa, incorrera ou 

incompleta; a compreensão das interrelações entre os fatos; a organização de informação 

dispersa para construir sentido; o entendimento de que o conteúdo disponível hoje pode não 

estar amanhã. Enfim, os exemplos não se esgotam aqui e também não é possível dizer que se 

tratam de competências exclusivas para o meio digital, mas esses exemplos já pressupõem 

um novo conjunto de suposições e uma fundamental reorientação do pensamento se 

comparado com a cultura impressa, onde os principais equipamentos de informação e 

comunicação (bibliotecas, editoras, etc.) faziam esse trabalho de busca, controle e tratamento 

de conteúdos. 
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Gilster (1997), considerado o precursor da expressão digital literacy, a define como “the 

ability to understand and use information in multiple formats from a wide range of sources 

when it is presented via computers.”(p.1). A essa definição centrada na informação, no 

entanto, lhe escapa uma característica central da cultura digital que é a atitude participativa, 

de criação e interação permanente. Por isso, Bélisle (2006) sugere a emergência de uma 

abordagem mais globalizante “in terms not only of skills but of competence, as an underlying 

capacity to know which skills to use in different contexts and to be able to activate instantly 

the skills pertinent to the task at hand.” (p. 53). É nesse sentido que neste trabalho optou-se 

pelo termo “competência digital”. 

Em seu estudo, Miranda (2006) define a competência em três dimensões relacionadas: o 

saber (conhecimentos), o saber-fazer (habilidades) e o saber-agir (atitudes).  O sujeito, no 

seu contexto, utiliza tanto a razão quanto a sua experiência para construir seu conhecimento. 

No que diz respeito às habilidades, relaciona-se à capacidade de aplicar e fazer uso do 

conhecimento adquirido e/ou a capacidade de buscar em experiências anteriores informações 

para solucionar um problema, como também é o conjunto de elementos adquiridos na prática 

(procedimentos empíricos) que não podem ser padronizados. Já as atitudes condizem com os 

aspectos sociais e afetivos, as preferências e interesses; para a autora é o sujeito, sua 

biografia e socialização que determinam o saber-agir.  

Bawden (2002) observou que a competência digital inclui a valorização da dupla natureza da 

Internet, que permite ao usuário comunicar-se, difundir e publicar, além de acessar a 

informação. Além disso, características como hipertextualidade, organização anárquica e 

comunicação síncrona demandam capacidade de organização do conhecimento e 

interatividade. Vieira (2008), que utiliza a expressão “literacia da Internet” defende que esta 

assenta-se na tricotomia composta por três dimensões: acesso (capacidade de acessar 

hardware e conteúdos e serviços online), compreensão (avaliação e crítica da informação e 

das oportunidades online) e criação (recepção e produção de conteúdos, levando a 

interatividade e participação online). 

Katz (2007) que compreende a ICT literacy como a soma da competência informacional com 

ambientes digitais, elaborou uma definição que expressa a compreensão de competência 

digital neste trabalho:  

ICT literacy is the ability to appropriately use digital technology, 

communication tools, and/or networks to solve information problems 

in order to function in an information society. This includes having the 

ability to use technology as a tool to research, organize, and 

communicate information and having a fundamental understanding of 

the ethical/legal issues surrounding accessing and using information. 

(Katz, 2007, p. 4) 

Evidentemente não se pode falar de competência digital no singular. Nos atos de jogar, 

procurar algo na rede ou trocar e-mails, as pessoas mobilizam uma diversidade de 

competências, de acordo com as mídias que utilizam e objetivo de sua ação. Nas pesquisas 

que discorrem sobre competências na cibercultura (Kelly, 2005), há a preocupação em 

expandir o conceito de alfabetização para tratar de alfabetizações ou multiliteracias. Aqui 

vamos chamar de competências digitais. 

 

3. Metodologia 

Os métodos de investigação incluiram levantamento bibliográfico quanto aos temas que 

perpassam este trabalho e entrevistas com gestores de 44 organizações da sociedade civil de 

Salvador. 
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Salvador, capital do Estado da Bahia, historicamente concentra organizações da sociedade 

civil atuando em frentes múltiplas de defesa de direitos civis e mediações políticas. Dada a 

quantidade e diversidade dessas organizações, fez-se uma seleção a partir do banco de dados 

do Cadastro Nacional de Entidades (CNE)
 1

 do Ministério da Justiça do Brasil. A partir do 

Relatório Eletrônico de Prestação de Contas que cada organização disponibiliza no CNE, 

foram utilizados os seguintes critérios de seleção: a) Organizações cuja finalidade pudesse 

ser enquadrada como de mediação social; b) Organizações que responderem afirmativamente 

quanto à sua contribuição para ampliação da democracia e fortalecimento da cidadania no 

Questionário para Avaliação da Inserção Social do CNE; c) Organizações que já atuavam em 

1995, ano da entrada da Internet comercial no Brasil. Com a aplicação desses critérios, 

chegou-se a 44 organizações.  

Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados: roteiro de entrevista,  realizada 

individualmente com os gestores de cada organização; e formulário complementar para 

levantar a relação entre as formas de participção política e o uso da Internet. A entrevista 

partiu de um roteiro semiestruturado com 13 questões abertas. As falas, após pedido de 

autorização, foram gravadas e, em seguida, transcritas e os dados tratados. De acordo com o 

caráter qualitativo não se empregou o uso de instrumentos e técnicas estatísticas sofisticadas 

na análise dos dados e sim inferências a partir das falas dos entrevistados.  

Na redação dos resultados todas as falas estão sinalizadas em itálico e optou-se por ocultar a 

identidade das organizações. Nesse sentido, sempre que a fala do entrevistado incluiu o 

nome da organização, esse foi substituído por “[organização]”.  

 

4. Resultados 

4.1 Emprego da Internet para participação política 

A Internet é utilizada por todas as organizações pesquisadas. Vinte e sete delas (61,4%) 

possuem sítio eletrônico institucional e apenas uma disse não ter endereço eletrônico (e-

mail). Apenas quatro organizações disseram não utilizar a Internet para participação política. 

Outras duas não quiseram responder à questão. Assim, temos 38 organizações que, em graus 

e formas diferentes, relacionaram a Internet como ferramenta para levar a cabo a atuação 

política a que se propõem. O Gráfico 1 ilustra essa relação. 

Em termos gerais, há uma proporcionalidade entre as formas mais usuais de participação 

política e o uso da Internet, ou seja, quanto mais um tipo de participação é desempenhado, 

maior o emprego da Internet nessa atuação. No entanto, há quatro pontos nos quais as duas 

linhas mais se aproximam, isto é, nos quais a Internet mostra-se mais presente na atuação 

política: “construção ou promoção de políticas públicas”, “busca de informações ou 

esclarecimentos a fim de uma participação consciente”, “assinatura de manifesto público ou 

abaixo-assinado” e “ciberativismo”. Vejamos duas colocações das organizações quanto a 

isso: 

“A gente está sempre consultando as leis, vendo o que está acontecendo no Congresso com 

relação à pessoa portadora de deficiência, nos conselhos. […] A gente se comunica através 

da Internet com outros conselheiros.” 

“[…] hoje a maioria das coisas se descobre pela Internet: vai ter uma audiência pública 

sobre tal tema e você descobre pela Internet. O pessoal lê o jornal todo dia, mas a Internet 

como ponto de informação se tornou a principal.” 

                                                           
1
 Banco de dados e demais informações disponíveis em http://www.mj.gov.br/cne 
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Participação política e Internet

Participação política Uso da internet

Gráfico 1: Participação política e Internet 

Com relação à construção ou promoção de políticas públicas, o discurso recorrente – 

conforme pode ser visto na primeira fala – é quanto à necessidade de comunicação intensa 

entre todos os envolvidos. Isso pode significar outros conselheiros, parceiros, poder público, 

comunidade. E a Internet é vista como o canal facilitador dessa interação. Da mesma forma, 

ambas as colocações chamam a atenção para a Internet como fonte de informação e 

atualização.  

A preocupação com a busca de informações como forma de uma participação política 

qualificada ocupa apenas a décima posição entre as formas de parcitipação (29 

organizações). No entanto, é o terceiro maior uso que as organizações dão à Internet (25 

organizações) dentro do escopo das formas de participação. Inegavelmente, portanto, a 

Internet tem uso espraiado entre as organizações da sociedade civil de Salvador, apesar de 

tão diversas em suas causas e recursos. 

O terceiro item que chama a atenção a partir do Gráfico 1 é a assinatura de manifesto público 

ou abaixo-assinado. Embora seja dos mecanismos mais tradicionais na busca por apoio 

político para alguma causa, o antigo abaixo-assinado recebeu uma força renovada com a 

disseminação facilitada pela Internet. No Projeto de Lei de Iniciativa Popular que circulou 

pelo Brasil em 2009, conhecido por “Ficha Limpa”, a conquista das assinaturas exigidas pela 
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legislação - um centésimo do eleitorado nacional (1,3 milhões), distribuído em pelo menos 

cinco Estados – certamente só foi possível pela convergência do trabalho dessas 

organizações com o uso da tecnologia. Várias delas relataram tanto o envio eletrônico da 

petição para seus contatos, como a recepção dos documentos assinados para repasse às 

instituições organizadoras. 

Seis organizações disseram praticar ciberativismo. O ciberativismo está relacionado ao uso 

de meios eletrônicos para organizar e mobilizar as pessoas em torno de uma causa. Uma das 

organizações não possui sítio eletrônico ou blog, o que embora não impossibilite que ela 

realize ciberativismo por outros meios, torna-o improvável. Observando o sítio eletrônico das 

outras cinco organizações, três têm um aspecto institucional – quem são, o que fazem, meios 

de contato etc. – e as outras duas realmente têm um discurso de engajamento: procuram 

divulgar suas ideias e buscar apoio. Uma abriu um espaço para a discussão em meio 

eletrônico em seu sítio chamado “Fala Comunidade”, onde as pessoas têm possibilidade de 

postar comentários e discutir. Essas duas organizações, portanto, parecem ter, de fato, ações 

direcionadas ao ciberativismo. 

Outro uso político da Internet que merece destaque é o uso de blogs. Uma organização 

mencionou: “Utilizamos o blog para denunciar o descumprimento dos direitos da criança”. 

Os blogs apareceram no discurso de seis organizações. Segunda elas, pela facilidade de 

manutenção tornou-se um mecanismo acessível e são aplicados de maneiras criativas: 

“A Internet, além do acesso à informação, ela tem a coisa da disseminação do que acontece, 

então este fórum [do Bairro da Paz] tem um blog, onde a gente fica sabendo o que está 

acontecendo; a ata da última reunião está lá.” 

“Os agricultores fizeram uma oficina de como construir um blog e como alimentar o blog 

durante um mês. Eles têm uma videoconferência todo mês com agricultores da Índia para 

trocar informações. Registram o que aprenderam nas oficinas, comentam o que acham mais 

interessante”. 

Assim, quando as empregam, as organizações tendem a ter uma apropriação criativa das 

tecnologias. Como diz Santos (2002): “As inovações institucionais que parecem bem-

sucedidas nos países do Sul estão relacionadas ao que Castoriadis denomina de instauração 

de um novo eidos, isto é, de uma nova determinação política baseada na criatividade dos 

atores sociais” (p. 54). 

Por outro lado, retomando a observação dos dados Gráfico 1, há particularmente duas formas 

de participação política para as quais a Internet é proporcionalmente pouco utilizada: a 

mobilização de uma comunidade e a denúncia de irregularidades: 

“Ela [a Internet] começa a ser utilizada, mas o trabalho nos bairros é um trabalho que se 

faz muito mais pelas reuniões, pelos relacionamentos interpessoais. A Internet em alguns 

projetos é utilizada para comunicação.” 

Além dessa cultura das relações presenciais, as organizações relatam dificuldades em utilizar 

a Internet em qualquer atuação que envolva a comunidade, porque usualmente trabalham 

com grupos em situação de exclusão digital e social. Por isso, muitos deles também mantêm 

cursos de informática, infocentros, educação digital ou projetos específicos nesse sentido. 

Uma organização comentou que a partir de 2010 todos os cursos profissionalizantes que 

oferecerem (a exemplo de culinária) irão incluir informática e cidadania, “porque são 

ferramentas indispensáveis a qualquer indivíduo hoje em dia”. Portanto, as organizações, em 

geral, percebem o uso das tecnologias como aliadas para sua atuação política, mas encontram 

limitadores externos, como a exclusão digital da comunidade com a qual atuam e o baixo 

retorno do poder público para a comunicação eletrônica.  
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A questão da importância que as organizações atribuem à Internet para participação política 

pode ser visualizada no Gráfico 2. Aqui, portanto, as organizações foram convidadas a 

atribuir uma nota de um a cinco para a relevância que atribuiam a Internet para cada uma das 

formas de participação que registraram. Os números no gráfico referem-se à soma dessas 

notas. 

106106
98

91
80

74 71 68 68
61 61 58 56

40 38 37 37
32 29 25

5

Importância da Internet

Gráfico 2: Importância da Internet 

Os dados do Gráfico 2 permitem dizer que a relevência atribuída à Internet para cada forma 

de participação política é coerente com as ações, ou seja, nas primeiras colocaçõs estão 

aquelas formas para as quais a Internet é de fato mais utilizada. O emprego da Internet para 

debates ou fóruns, deve-se esclarecer, não significa que trata-se apenas de eventos online; em 

menor número, eles também já são frequentados, mas em geral as organizações valem-se da 

Internet para acompanhar as agendas e resultados, como atas e relatórios. Como diz uma 

entrevistada: “A Internet é o ponto chave de atualização sobre os assuntos de interesse, 

porque não dá para estar em todos os locais, em todas as reuniões”. 

Portanto, os usos para os quais as organizações atribuem mais importância para a Internet 

atualmente estão relacionados a possibilidade de acessar fontes diversas para inteirar-se de 

um assunto e formar uma opinião. Elas trocam informações com diferentes parceiros de 

interlocução, debatem utilizando mecanismos como o correio eletrônico (principalmente), 

mas também participam de grupos de discussão e, em menor grau, teleconferências. A 

tecnologia também serve para uma comunicação rápida e diluída, que facilita a articulação 

de grupos de pressão. Os motivos da inserção da Internet são principalmente a agilidade, a 

facilidade de acesso às informações – há quem relacione com menor burocracia, por exemplo 

– e menos custos. Para Maia (2008, p. 277): “Isso significa um potencial de interação inédito, 

se comparado com os veículos de comunicação tradicionais.”  
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Uma organização apresentou um ponto de vista interessante para dizer da relação entre 

democracia, organizações da sociedade civil e Internet: 

Eu acredito que o país só terá talvez um salto qualitativo maior nessa luta do exercício da 

democracia nas várias instâncias, se nós fortalecermos as organizações civis. É um trabalho 

de formiga, pequeno, que às vezes não é nem bem compreendido, mas que certamente vai 

deixando sementes muito boas. [...]. Hoje há uma atuação muito forte na Península de 

Itapagipe. Lá, você começa a perceber que os moradores já começam a usar a Internet 

efetivamente porque criaram a rede” 

 

4.2 Uma proposta conceitual para as competências digitais 

Observando os empregos que as organizações dão à Internet para participação política, vê-se 

que elas são demandadas em competêcias relacionadas à comunicação – negociação com o 

poder público, articulação com parceiros, argumentação com público-alvo etc. – e também 

competências informacionais – localização de informação para tomada de decisão, 

disseminação de informação relativa às causas com que trabalham, etc. Subjacentes a essas 

duas competências elementares estão as habilidades operacionais, ligadas ao manuseio de 

hardware e software. Assim, nossa proposta pode ser ilustrada em termos de uma espiral na 

qual essas competências e habilidades envolvem-se  e estimulam-se mutuamente: 

 

Figura 1: Espiral das competências digitais 

 

4.2.1 Habilidades operacionais 

As habilidades operacionais estão entre as mais estudadas e aparecerem sob diversos termos, 

como habilidades instrumentais, competências técnicas e  alfabetização em computadores. 

Todos esses termos indicam um conjunto de habilidades relacionadas à manipulação de 

computadores e artefatos eletrônicos – telefone celular, caixa eletrônico, etc. - , incluindo um 

conhecimento básico de hardware, software, aplicações e redes (van Deursen & van Dijk, 

2009).  

Régis (2008) lembra que o surgimento de novas interfaces e equipamentos, como os Ipods e 

Palm Tops exige um refinamento das habilidades visuais, táteis e sonoras: visualização em 

telas minúsculas e divididas, compreensão de novas interfaces e softwares, habilidades táteis 

finas para manuseio de aparelhos pequenos, entre outras. “[…] acreditamos que as mídias 

digitais demandam um esforço não trivial, envolvendo habilidades sensoriais e lógicas” 

(Régis, 2008, p. 35) 

Com relação à Internet e com base em Van Deursen e Van Dijk (2009), as habilidades 

Habilidades 

operacionais 

Competências 

informacionais 

Competências 

comunicacionais 
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operacionais podem ser sumarizadas em: 

o  Operar um navegador: abrir websites com a entrada de uma nova URL, navegar para a 

frente ou para trás usando os botões adequados,  salvar e abrir arquivos em vários formatos 

(ex. .pdf),  adicionar website aos favoritos, alterar as preferências no navegador; 

o  Operar motores de busca: inserir palavras-chave  no campo adequado, executar uma 

operação de busca,  abrir os resultados a partir de uma lista; 

o  Operar formulários: preencher campos adequadamente, submeter informações. 

Observa-se que as habilidades operacionais são subjacentes às competências em 

informação e em comunicação no ambiente digital. Por mais competente que um indivíduo 

seja com a informação e com a comunicação, terá dificuldade em aplicá-las se não possuir as 

habilidades operacionais elementares. 

 

4.2.2 Competências em informação 

De forma genérica, a competência informacional está relacionada à simbiose de 

conhecimentos, habilidades e atitudes para perceber uma necessidade de informação, 

localizá-la rapidamente, avaliar sua pertinência e qualidade, e aplicá-la adequadamente. A 

expressão deriva do inglês information literacy e ainda não possui tradução única e regular 

para a língua portuguesa. Algumas traduções possíveis seriam: alfabetização informacional, 

letramento, literacia, fluência informacional, competência em informação.  

Um primeiro passo, portanto, seria a percepção de que uma determinada questão pode ser 

solucionada com informação adequada. Em seguida vem a escolha de um sistema de busca, 

que depende da experiência prévia do indivíduo com o assunto e com o sistema. Uma vez 

que se determine um sistema, passa-se à tradução da necessidade de informação para uma 

terminologia de busca. A distinção de um tópico de pesquisa claro, conciso e pertinente afeta 

diretamente os resultados gerados. Nesse momento, o conhecimento dos mecanismos de 

busca - como operadores booleanos, combinação de termos, filtros e preferências - pode ser 

decisivo. 

Além disso, com a evolução dos ambientes digitais baseados em texto para ambientes 

baseados em elementos gráficos, é necessário empregar habilidades cognitivas para “usar a 

visão para pensar”. (Aviram & Eshet-Alkalai, 2006). Como diria Lanham (1995): “Ser 

autenticamente competente em um mundo digital significa possuir as destezas para decifrar 

imagens e sons complexos, além dos matizes sintáticos das palavras.” (p. 3). Os recentes 

jogos de computador, cujas instruções são todas dadas por meio de símbolos e ícones, são 

exemplos. 

Uma das questões mais discutidas na literatura é a análise e avaliação da informação. Alguns 

autores (Eshet-Alkalai, 2004) chegam mesmo a restringir a information literacy à habilidade 

cognitiva de avaliar a informação. A relevância é válida, porque considerando que a 

informação encontrada online é aberta para a contribuição de qualquer pessoa e boa parte 

dessa informação não passa por qualquer controle, o “pensamento crítico” a que se refere 

Gilster (1997), é necessário não só perante os resultados decorrentes de buscas, mas em 

qualquer procedimento com a informação eletrônica. Portanto, a avaliação da informação 

considera aspectos como utilidade, validade, pertinência, relevância, confiabilidade, 

correção, cobertura e veracidade. Pessoas competentes em informação são críticas e sempre 

questionam a validade da informação (Eshet-Alkalai, 2004). 

Além disso, uma das principais característica do ciberespaço é a hipertextualidade. 

Diferentemente dos ambientes tradicionais de leitura linear, os ambientes hipermídia 

permitem que o usuário construa seu próprio caminho, pulando de uma página a outra 



 
Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación 

 

______________________________________________________________________________ 

www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com 

 

13 

através das ligações. Isso dá aos usuários um elevado nível de liberdade para navegar através 

de diferentes domínios do conhecimento, mas também demanda a capacidade de interrelação 

de informações não-lineares e desordenadas, e um bom senso de orientação e direção. Perder 

o senso de orientação pode envolver não saber onde está, onde ir e como voltar a um website 

prévio (van Deursen & van Dijk, 2009). Assim, competência em informação também abarca 

a  habilidade de criar modelos mentais, mapas de conceitos e outras formas de representação 

abstrata da estrutura da rede, que ajuda o usuário a superar problemas de desorientação em 

ambientes de hipermídia (Aviram & Eshet-Alkalai, 2006).  

As tecnologias digitais permitiram ilimitadas formas de edição, reprodução e disseminação 

de qualquer peça de informação. Isso demanda a seleção de informação relevante, a 

capacidade de síntese, de ligação com outras informações e, para comunicação, a produção 

de novos conteúdos remasterizados (Somerville, Smith, & Macklin, 2008). Eshet-Alkalai 

(2004) refere-se a essa competência como digital reproduction literacy: “the ability to create 

a meaningful, authentic, and creative work or interpretation, by integrating existing 

independent pieces of information” (p. 98). Como vem sendo largamente discutido, isso gera 

uma mudança radical no sentido de autor como criador e proprietário de um texto no 

ciberespaço. Além disso, a emergência de tecnologias sociais como o Wiki trouxe a 

valorização de práticas que desprendem a criação do criador, como a contribuição anônimia, 

a edição livre e sem um controle acadêmico ou editorial.  

A criação envolve a adaptação, desenho e construção de produtos informacionais em 

ambientes digitais com vistas à comunicação para uma audiência particular. Muitas vezes 

será necessário formatar um documento para torná-lo mais útil para um determinado grupo 

ou organizar informação de diversas fontes para uma apresentação (Somerville, et al., 2008). 

Mas aqui já estamos adentrando em território das competências em comunicação. 

As duas áreas, informação e comunicação, têm fronteiras tênues e permeáveis. Neste 

trabalho, para fins de organização das ideias, as competências em informação aparecem 

ligadas ao conteúdo, enquanto as competências em comunicação dizem respeito às relações, 

ao ato comunicativo. 

 

4.2.2 Competências em comunicação 

Para Gilster, a Internet propiciou um novo senso de comunidade, no qual o desejo de 

compartilhar informação faz parte da ética de cooperação que a permeia: “so literacy in the 

digital age – digital literacy – is partly about awareness of other people and our expanded 

ability to contact them to discuss issues anda get help” (Gilster, 1997, p. 31).  

Ao mesmo tempo Lévy (1999) vem defendendo que o “nervo do ciberespaço não é o 

consumo de informações ou de serviços interativos, mas a participação em um processo 

social de inteligência coletiva” (p. 194). No entanto, são ferramentas mais recentes, como as 

da Web 2.0 que têm propiciado que as pessoas tornem suas opiniões facilmente disponíveis, 

compartilhem mais informação e criem conteúdo, muitas vezes em colaboração com outras. 

 Essas novas experiências com a Web levaram à introdução do conceito de user generated 

content (UGC) para se referir às contribuições fornecidas por usuários da Internet, a exemplo 

da avaliação de produtos e serviços, dos posts em blogs e seus comentários, da troca de 

opiniões em redes sociais, do compartilhamento de informação. Em todas essas atividades, o 

usuário é central, não sendo apenas um consumidor, mas um criador e distribuidor da 

informação. 

Por isso, para além das trocas simbólicas, transações econômicas e relações sociais, o 

ciberespaço propõe novas práticas comunicacionais. As pessoas precisam mobilizar 

argumentos, negociar posições e conseguir colaboração usando ferramentas digitais diversas 
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e respeitando regras sociais inerentes. De acordo com Aviram e Eshet-Alkalai (2006), desde 

que o uso do ciberespaço envolva aspectos sociais e emocionais, os usuários precisam de 

habilidades para “entenderem as regras do jogo”.  

Os indivíduso competentes em comunicação também sabem evitar armadilhas ao mesmo 

tempo que aproveitam as vantagens da comunicação digital para compartilhar informações e 

construir conhecimento colaborativamente com outros usuários. Isso requer perspicácia no 

trato social. Por exemplo, como saber se um indivíduo numa sala de bate-papo é realmente 

quem diz ser? Quando e para quem reenviar uma determinada mensagem? Num ambiente 

prolixo de comunicação, essas são decisões rotineiras a ser tomar. 

Bawden (2008) refere-se à “moral/social literacy” como a necessidade de entender o 

comportamento correto e sensível ao ambiente digital, o que inclui questões de privacidade e 

segurança. Para Eshet-Alkalai (2004), as habilidades sociais estão entre as mais complexas, 

porque exigem a confluência de capacidade crítica, analítica e maturidade para fazer frente 

aos desafios da interação no ciberespaço. No entanto, estão entre as mais demandadas 

considerando que a construção colaborativa de conhecimento exige confiança e 

compartilhamento de informação. 

Sourbati (2009) relaciona essa sociabilidade digital com a noção de capital social. As 

facilidades de comunicação propiciadas pelas TICs podem fortalecer o senso de comunidade 

mesmo entre pares geograficamente distantes, desde que as regras de sociabilidade digital 

sejam conhecidas e respeitadas. O capital social também retroalimenta o desenvolvimento de 

competências, no sentido de que as pessoas podem mobilizar a rede social (amigos, parentes, 

colegas) como fonte de conhecimento sobre tecnologias. A rede social exerce um papel 

encorajador na incorporação de novas tecnologias, incentivando o desenvolvimento de 

competências e oferecendo suporte. 

 

Conclusões 

Ainda que com um uso aquém daquele vislumbrado pela literatura para a democracia digital 

e consideradas as limitações estruturais, humanas e a exclusão digital da população com 

quem trabalham, as organizações  da sociedade civil de Salvador valorizam e empregam a 

Internet para a miríade de atividades a que se propõem, inclusive a atuação política. Neste 

caso, os principais usos estão relacionados à manutenção de contato constante com os pares 

com os quais se articulam para a promoção e construção de políticas públicas e também à 

busca de informação.  

A Internet como fonte de informação é citada por 25 organizações que diariamente se valem 

da rede para se atualizar e buscar subsídios para as causas nas quais militam. Além disso, a 

Internet propiciou a renovação de algumas formas de participação política – a exemplo dos 

abaixo-assinados – e a emergência de novas, como o ciberativismo e o uso de blogs para 

denúncia de irregularidades e troca de experiências além fronteiras. 

Como consequência, 42 organizações disseram-se demandadas a promover competências 

digitais em seu quadro de colaboradores e também entre os beneficiários de suas atividades. 

As competências digitais podem ser definidas como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que possibilitam agir adequadamente em ambientes digitais, mobilizar 

seus recursos, articulando-os para a produção de significado e conhecimento, tendo por base 

preceitos legais e éticos. 

Neste trabalho apresentamos uma proposta inicial para relacionar as competências inerentes 

ao meio digital. Consideramos que podem ser organizadas em termos de habilidades 

operacionais, competências em informação e competências em comunicação. Os próximos 

passos da pesquisa prevêem o aprofundamento desse esquema conceitual e o confrontação 
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do mesmo com as competências promovidas e demandadas pelas organizações da sociedade 

civil de Salvador nas suas práticas políticas. 
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