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Resumo 
 
A sociedade contemporânea tem se reestruturado sob crescente influência do 
desenvolvimento científico e tecnológico. A criação de redes digitais de 
relacionamentos, em especial a Internet, vem fomentando novas práticas sociais e 
reestruturando diversos aspectos da vida contemporânea. Este artigo é uma primeira 
leitura de 7 centros de inclusão digital da Cidade de Salvador. Entende-se que estes 
locais poderiam fomentar a participação política e permitir a seus usuários novas formas 
de acesso à informação política. Entretanto, numa leitura inicial, percebe-se que estes 
centros vêm sendo sub-utilizados, limitando-se ao ensino de técnicas de informática sem 
um objetivo maior de promover uma inclusão social ou apresentar as possíveis formas 
de interações com o Estado que são possibilitadas pela Internet, seja na busca pela 
informação política, seja na utilização de serviços públicos digitais. 
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Introdução 
 

A partir da década de 1960 – e no Brasil mais marcadamente no início da 

década de 90 do século XX – inovações científicas e tecnológicas convergiram para a 

criação de novos paradigmas. As redes digitais de computadores cresceram – e 

continuam crescendo – criando novos canais de informação e comunicação e operando 

mudanças nas relações sociais, econômicas e culturais. 

O período histórico de desenvolvimento das telecomunicações e da 

cibernética - e da interação entre estes dois campos - foi marcado pela extrema 

velocidade com que se difundiram as novas tecnologias de comunicação e informação, 

marcando um desenvolvimento nunca visto, num intervalo de tempo historicamente 

pequeno – cerca de duas décadas. Segundo Manuel Castells, “estamos vivendo um 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Tecnologias da Informação e Comunicação, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa 
da Intercom 
2 Mestrando em Ciência da Informação – ICI/UFBA, Bolsista da CAPES. Bacharel em Comunicação Social com 
habilitação em Relações Públicas pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e integrante do Grupo de Estudos 
de Economia Política da Informação, da Cultura e das Comunicações (GEPICC). leossouza@gmail.com 
3 Mestre em Ciência da Informação, Professora do ICI/UFBA e integrante do Grupo de Estudos de Economia Política 
da Informação, da Cultura e das Comunicações (GEPICC). jussarab@ufba.br 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 2 

desses raros intervalos na história. Um intervalo cuja característica é a transformação de 

nossa ‘cultura material’, pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico, que se 

organiza em torno da tecnologia da informação” (CASTELLS, 2002, p.67).  

A partir dessas tecnologias de redes de informação e comunicação, que 

permeiam a sociedade contemporânea, foram construídas novas formas de 

interatividade, que interligam diferentes sujeitos. Elas também alteram, de diferentes 

formas, as relações de produção de capitais simbólicos, financeiros ou intelectuais, de 

poder e de experiência sobre um indivíduo ou um grupo social.  

A organização da vida urbana nas cidades não ficou de fora dessas 

mudanças. Também nelas, as diversas formas de relacionamentos institucionais, 

orgânicos, sociais e individuais passaram a sofrer influência dos novos fluxos de 

informação e comunicação. As tecnologias de informação e comunicação podem se 

constituir em ferramentas poderosas de participação social, desde que as pessoas tenham 

acesso físico e cognitivo às informações que ali trafegam. O Brasil não desenvolveu 

ainda a cultura da participação democrática através dos meios eletrônicos, mas parece 

latente que uma vez que se estabeleça a viabilidade para tal e a sociedade perceba a 

oportunidade, a Internet se transforme num importante meio de ação política 

(RUEDIGER, 2003) 

Neste cenário surge a preocupação com o hiato formado entre aqueles que 

têm acesso aos novos meios de informação e comunicação e aqueles que estão privados 

destes, seja por questões econômicas ou educacionais. Esta diferenciação vem sendo 

abordada na literatura internacional, mais especificamente na norte-americana, com o 

termo Digital Divide, nacionalmente vem sendo utilizado o termo Exclusão Digital.  

Será utilizado neste artigo o termo Digital Divide quando para se referir ao 

hiato entre os que possuem acesso econômico e social às novas tecnologias de 

informação e comunicação. O termo inclusão digital será utilizado para descrever os 

programas que propõem uma alternativa aos problemas apresentados pelo Digital 

Divide. 

O objetivo deste artigo é analisar 7 programas de inclusão digital da cidade 

de Salvador, observando se estes podem ser considerados como fomentadores de um 

possível engajamento cívico on-line. Para isso está estruturado em duas partes 

principais: uma parte teórica e uma parte empírica. Na parte teórica busca-se analisar 

duas questões: (i) as possibilidades deliberativas da Internet e (ii) o Digital Divide, 

pensando os programas de inclusão digital como uma forma não apenas de educação 
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tecnológica, mas de inclusão social, na qual, o exercício da cidadania deve tomar uma 

posição de destaque. Na segunda parte analisar-se-á o uso que alguns indivíduos que 

passaram por estes programas dão à Internet, tentando, desta forma, identificar se estes 

programas desenvolveram alguma noção de participação política on- line em seus 

alunos.  

 
Democracia e Deliberação Política 
 

Entendendo a contemporaneidade como um momento de convergência de 

tecnologias para o meio digital, potencializando suas características e criando novas 

formas de interações sociais, alguns autores, como Castells (2000) afirmam que estamos 

vivenciando o início de um novo paradigma no qual deixamos de pensar o 

desenvolvimento centrado na capacidade industrial, mas sim na capacidade de obter, 

processar e transformar a informação. A Internet chegou com a promessa de abrir 

possibilidades democráticas na participação política e de fazer com que todos possam 

ser um emissor de informação, configurando uma forma de organização política 

deliberativa.  

Alguns pesquisadores acreditam que esta nova configuração da sociedade 

contemporânea proporciona um momento no qual pode-se reviver o sentido político da 

democracia direta, considerando a Internet como uma nova ágora digital (CANDIDO, 

1996; BURKE e ORNSTEIN, 1999). Este artigo, entretanto, segue numa linha de 

raciocínio diferenciado, demonstrando que as possibilidades apontam não para o re-

estabelecimento de uma democracia direta, mas para a extensão da democratização 

“entendida como instituição e exercício de procedimentos que permitem a participação 

dos interessados nas deliberações de um corpo coletivo” (BOBIO, 2004, p.155). Neste 

processo podemos observar a democracia deliberativa como um passo que vai além da 

democracia representativa, em direção a um governo com maior possibilidade de 

participação política do cidadão, aproximando-se assim da prática da democracia 

deliberativa (BENHABIB, 1996; BOHMAN, 1996; LUCHMANN, 2002). 

Uma das mais antigas doutrinas políticas, talvez a mais antiga, é a distinção 

das três formas de governo, de um só, de poucos e de todos. Democracia é um nome de 

origem grega <<demokratia>>, de <<demos>> (povo) e <<kratos>> (governo), o termo 

democracia foi historicamente utilizado para se determinar uma das possíveis formas de 

governo, mais especificamente, aquela cujo poder era exercido pelo povo.  
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Muitos dos Estados modernos ocidentais adotaram a democracia como 

principal forma de governo, principalmente após a segunda guerra mundial, tendo 

compartilhado nos mais diversos modelos democráticos alguns valores fundamentais: 

igualdade, liberdade, autodesenvolvimento moral, interesse comum, interesses privados, 

utilidade social, satisfação de necessidades e decisões eficientes (HELD, 1987). Para a 

sistematização deste estudo distinguimos a democracia em três momentos históricos: a 

democracia direta, a democracia indireta ou representativa, e a democracia deliberativa 4. 

O conceito clássico define democracia (o governo de todos) como uma 

forma de governo na qual o poder é exercido diretamente pelo povo, em contraposição 

às monarquias (governo de um) e às aristocracias (governo de poucos). Cada cidadão 

teria a liberdade de exercer o seu poder político sempre que entendesse como 

necessário, e o local destinado a este exercício político era a ágora, uma praça onde os 

cidadãos se reuniam para debater sua soberania legislativa, executiva e judicial. 

A democracia representativa pode ser definida como uma forma de governo 

na qual uma maioria indica, através do voto, um grupo de representantes para decidir 

sobre sua vida política, tendo a soberania popular, que se traduz através da vontade 

geral, como uma das bases fundamentais de sua existência. Nesta forma de governo, o 

cidadão deixa de participar diretamente das decisões políticas, delegando esta função a 

um conjunto representativo (deputados, vereadores, governadores, presidentes) através 

do sufrágio e da pluralidade de candidatos e partidos. Assegura-se também ao cidadão 

todas as manifestações do pensamento livre: liberdade de expressão, de associação, de 

reunião e de fé religiosa. Outras características basais deste modelo são: a 

temporalidade do mandato dos eleitos e a existência garantida das minorias políticas 

(BONAVIDES, 2006). 

A democracia representativa possui formas de participação do cidadão no 

processo decisivo que vão além da escolha de seus representantes. Bohman (1996) 

afirma que o conceito de democracia implica em alguma forma de deliberação pública, 

entretanto, a democracia deliberativa destaca o papel da participação do cidadão no 

processo político.  

“de acordo com a maioria de proponentes da democracia deliberativa, 
a tomada de decisão política é legitimada quando as políticas são 
produzidas em um processo da discussão pública e do debate entre os 

                                                 
4 É importante destacar que a Ciência Política apresenta diversas outras classificações para as teorias 
democráticas, esta breve sistematização foi uma escolha dos autores para um melhor desenvolvimento 
deste ensaio (cf. HELD, 1987; DAHLBERG, 2001; BONAVIDES, 2006).  
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cidadãos e seus representantes, indo além do mero interesse pessoal, 
refle tindo o interesse geral ou o bem comum” (BOHMAN, 1996). 

 

Existe uma diversa literatura definindo diversos conceitos para a democracia 

deliberativa, entretanto, estes conceitos possuem uma linha em comum: o objetivo 

central de elaborar um conjunto de condições necessárias para a realização da 

democracia deliberativa. Seguindo esta linha, Bohman (1996) apresenta algumas 

características normativas para o desenvolvimento de uma democracia deliberativa: (i) 

inclusão de todos os afetados por uma decisão na prática deliberativa; (ii) equidade 

política, incluindo iguais oportunidades para a participação no processo deliberativo; 

(iii) igualdade nos métodos de decisões e na determinação da agenda política; (iv) troca 

de informações livre e aberta suficiente para adquirir conhecimentos sobre as questões 

em debate e as opiniões dos diferentes grupos5. Desta forma, democracia deliberativa 

pode ser definida como um processo dialógico de troca com a finalidade de resolver as 

situações problemáticas que não podem ser estabelecidas sem coordenação e 

cooperação interpessoal (BOHMAN, 1996). 

Witschge (2002) recorre a Dryzek (2000) para entender o sentido da 

deliberação política nesta forma de governo, afirmando que os “deliberadores estão 

propícios a mudar seus julgamentos, preferências e visões durante o curso de suas 

interações, que envolvem a persuasão e não a coerção, a manipulação ou fraudes6”, ou 

seja, a deliberação política envolve o processo de convencer e ser convencido através do 

debate político. Bohman (1996) afirma que a deliberação é um processo público e 

dialógico, é uma atividade social que envolve todos os cidadãos, e define deliberação 

em instituições democráticas como um processo interpessoal num sentido político 

específico como um processo público. 

Como a democracia deliberativa propicia uma maior participação, sua 

implementação exige que a esfera civil da sociedade legitime os segmentos da esfera 

pública, na apresentação, problematização e representação de interesses sociais. Isto se 

daria por meio de aglomerações eletrônicas ou dos clássicos associativismos populares, 

como associações de classes, de bairro e de comunidades de interesse. A nova 

configuração das formas de relacionamento entre o Estado e a sociedade, da qual as 

                                                 
5 Para um maior detalhamento das condições normativas da democracia deliberativa consultar DAHL, 
Robert. Democracy and Its Critics, 1989. COHEN. Deliberation and democratic legitimacy, 1989. 
6 Tradução livre dos autores. “ (...) deliberators are amenable to changing their judgments, preferences, 
and views during the course of their interactions, which involve persuasion rather than coercion, 
manipulation, or deception” 
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TICs são parte essencial, sugere que o cenário contemporâneo se delineia não para uma 

retomada de uma democracia clássica, direta, mas para a transição da democracia 

representativa para a democracia deliberativa, consultiva e co-gestionável. 

Neste cenário, os programas de inclusão digital se apresentam como locais 

privilegiados para o desenvolvimento de uma prática deliberativa, instigando nos 

indivíduos que passam por seus cursos o sentido da participação política , tendo a 

inclusão digital não apenas como capacitação técnica mas como um conceito vinculado 

ao exercício da cidadania. Através do associativismo local os programas de inclusão 

digital podem fomentar a prática da deliberação política utilizando-se do processo 

dialógico de ensino e fortalecendo a cultura cívica dos indivíduos que passam por seus 

programas.  

 
Cidadania e Inclusão Digital  
 

O computador, e sua ligação em redes, vem alterando a relação do homem 

com a informação. Na medida em que a máquina torna-se mais eficiente no 

processamento e fluxo de dados, o homem pode se libertar das tarefas repetitivas e 

consumidoras de tempo, para dedicar-se a criar novas formas para acessar e aplicar 

informação em situações cada vez mais diversas: da administração de planilhas aéreas 

ao debate de temas de interesse político.  

Associada ao potencial político está a estreita relação entre informação e 

prática cidadã. É por meio do intercâmbio informacional que os sujeitos sociais se 

comunicam e tomam conhecimento de seus direitos e deveres. Cidadãos mais aptos para 

o uso da informação têm melhores condições para decidir e exercer sua participação 

política com mais responsabilidade e consciência.  

Cidadania, de acordo com o pensamento de Bodstein (1997), apesar de sua 

estreita relação com a ideologia individualista moderna, deve ser abordada como uma 

experiência histórica, cujo aparecimento remete à Antigüidade Grega. Desde o seu 

início, caracteriza uma relação entre iguais, e destes com o poder. Assim, só ganha 

existência como medida de igualdade e de convivência coletiva dentro de uma 

comunidade política, composta de sujeitos portadores de direitos.  

Constitui-se, dessa forma, em pré-requisito indispensável para inclusão e 

participação na vida pública. É inseparável da noção de igualdade sóciopolítica, 

presente de forma restrita ou ampliada em todas as sociedades. De qualquer maneira, e 
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em suas múltiplas dimensões, a cidadania é um meio de proteção e uma condição para o 

exercício dos direitos e, também, deveres. 

Em concordância com esse posicionamento, Araújo (1999) considera que a 

construção da cidadania, ou de práticas de cidadania, passa, cada vez mais, pela questão 

do acesso e uso de informação. Tanto a conquista de direitos políticos, civis e sociais, 

como a implementação dos deveres do cidadão, dependem do livre acesso à informação 

sobre tais direitos e deveres. Ou seja, depende da ampla disseminação e circulação da 

informação e, ainda, de um processo comunicativo de discussão crítica sobre as 

diferentes questões relativas à construção de uma sociedade mais justa e, portanto, com 

maiores oportunidades para todos os cidadãos.  Assim, o não-acesso, o acesso limitado, 

o acesso a informações distorcidas ou banais limitam o exercício da cidadania.  

Nesse sentido, não só o acesso à informação, como seu uso crítico precisam 

ser elevados a direitos fundamentais, uma vez que são os meios para o exercício de 

todos os demais direitos e deveres. Frade (2002) adverte que um novo modelo de 

cidadania deve ir além da esfera da informação, incorporando a capacidade de 

interpretação da realidade e construção de sentido por parte dos indivíduos. O que 

importa na formação dos cidadãos, sob essa perspectiva, é que sejam capazes de 

construir significados.  

 Entende-se aqui que o acesso à informação cívica e política de qualidade 

são peças essenciais para que o cidadão possa vir a exercer a cidadania na sociedade 

contemporânea. Na sociedade contemporânea, portanto, a informação deveria ser 

inserida nas discussões sobre a oferta de bens públicos, e seu provimento facilitado 

pelas novas tecnologias (RUEDIGER,  2003). 

Entretanto, no mundo todo, pessoas, empresas e países têm demonstrado 

possibilidades e capacidades diferentes para atuar e interagir na Sociedade da 

Informação, gerando uma nova exclusão: daqueles que ficam a margem do acesso à 

informação. Estudo realizado por Fuentes-Bautista, Straubhaar e Spence (2003) 

demonstrou que o acesso público à Internet no Brasil tem sido propiciado por iniciativa 

de ONGs, corporações privadas e governos municipais e estaduais mais ricos, como São 

Paulo. Em Estados mais pobres, que dependem mais de recursos e iniciativas federais, 

são as ONGs que ocupam posição de vanguarda. Efetivamente, em Salvador, observa-se 

que são as ONGs que têm atuado de forma mais incisiva em projetos de inclusão digital.  

Essas organizações que têm uma longa tradição no trabalho em rede, 

poderiam transplantar essa experiência promovendo o aprendizado de seus alunos a 
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partir do compartilhamento e desenvolvimento de informações para participação 

política on- line. Nesse contexto entende-se que estas organizações não governamentais 

que disponibilizam programas de inclusão digital têm um importante papel na 

diminuição do hiato formado entre aqueles que possuem acesso às informações 

disponibilizadas na Internet e os desprovidos desta, não estando limitados à mera 

disponibilização de recursos materiais para o acesso à rede, mas atuando como 

fomentadores de uma cultura cívica e deliberativa. 

 
Método 

O ambiente da pesquisa empírica é a cidade de Salvador, capital do Estado da 

Bahia que, de acordo com o ranking de Bonilha (2003), situa-se entre os Estados com 

um dos piores níveis de acesso digital. Por esse motivo, concentra diversas organizações 

atuando na intenção de mudança desse quadro. Assim, pela impossibilidade de 

pesquisar todas as organizações da cidade, foi estabelecido um critério para escolha de 

bairros representativos da realidade soteropolitana: grande população na linha da 

pobreza e em estado de exclusão social. Nessas condições, foram selecionadas 

organizações instaladas nos bairros da Liberdade e Centro Histórico-Pelourinho. 

Nesses bairros foram mapeadas as organizações que fornecem acesso gratuito e 

irrestrito às tecnologias de informação e comunicação, totalizando 7 organizações: 

Centro Cultural Gandhy Mirim, Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê, 

Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, Organização de Auxílio Fraterno (OAF), Projeto 

Cultural Odara, Escola Criativa Olodum, Instituto Cultural Steve Biko. Será utilizada a 

sigla ORG para referir-se à “organização”, no sentido de facilitar a análise sem 

identificar as organizações. 

Em seguida, realizaram-se entrevistas com as pessoas que passaram pelas 

ações de inclusão digital das organizações selecionadas e que haviam concluído o 

programa na última turma formada, de acordo com listagens fornecidas pelas próprias 

organizações. Foram ouvidas 70 pessoas – 10 de cada organização -, formalmente 

consideradas “incluídas”, segundo o conceito praticado por cada entidade. Essa amostra 

foi aleatória. O número 10 não representa nenhum percentual. Foi definido de forma 

arbitrária, como o número que deveria ser atingido em todas as organizações, 

considerando as dificuldades de localização das pessoas e, quando localizadas, a 

necessidade de convencê- las a colaborar com a pesquisa dentro do tempo programado 

para essa etapa: entre 30 de março e 23 de abril de 2005.  
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Resultados 

A inclusão digital leva atores sociais de diversas origens e áreas de atuação 

a iniciativas variadas. As organizações do Terceiro Setor têm atuado na base da 

estrutura social em ações associadas à idéia do exercício da cidadania e da inclusão 

social por meio do acesso à infra-estrutura tecnológica de informação. De fato, de 

acordo com Santos (2005):  “ter informação é votar melhor, é fazer melhores negócios, 

é ter acesso a melhores oportunidades de emprego e oportunidades econômicas, é ter 

condições de participar politicamente”. O não acesso à informação, portanto, limita a 

construção do conhecimento e restringe a participação democrática. 

A expectativa de encontrar os programas de inclusão digital de Salvador 

como fomentadores de participação cívica on- line, entretanto, fica bastante limitada 

quando   confrontada com o que os indivíduos que freqüentaram tais programas dizem 

que efetivamente aprenderam (Figura 1). Transparece que o entendimento de inclusão 

digital para as organizações está fortemente focada nas ferramentas, nos programas de 

computação. Essa constatação é ainda mais contundente considerando-se que a pergunta 

foi colocada de forma aberta: “o que aprendeu no programa de inclusão digital?”. As 

respostas obtidas são uma enumeração de ferramentas, e normalmente de aplicativos 

proprietários: Windows (63 respostas) Word (62 respostas), Excel (61 respostas), 

PowerPoint (18 respostas); enquanto questões como “informática para o dia-a-dia” e 

“redação de currículos” receberam 1 resposta cada. A Internet, conteúdo fundamental 

para o acesso à informação, ocupa apenas a quarta posição no ranking de respostas à 

questão, com 43 citações. Ainda assim, observa-se que não representa conteúdo de 

consenso entre os programas de inclusão digital 

Figura 1 - Principais conteúdos desenvolvidos nos programas de inclusão digital 
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Lembrando que foram entrevistadas 10 pessoas que passaram pelos 

programas de cada organização, e cada uma respondeu livremente sobre o que 

aprendeu, depreende-se que temas como Windows, Word, Excel e Internet são 

conteúdos consolidados em todas. As ORGs 2 e 7, entretanto, propiciam um contato 

muito superficial com a Internet, enquanto as ORGs 3 e 6 têm os melhores resultados, 

embora nenhuma tenha recebido a unanimidade das respostas quanto a esse item, 

demonstrando que o acesso à Internet ocupa papel secundário nas práticas de inclusão 

digital de Salvador. 

Foi questionado quais habilidades consideravam mais úteis dentre as que 

haviam desenvolvido a partir do programa de inclusão digital. Houve mais respostas 

que o demonstrado na Figura 2, entretanto, essas foram as obtiveram um maior número 

de citações. 

Figura 2 – Habilidades mais úteis 

Digitação / Uso 
do Word; 41

Uso do 
computador em 

geral; 9

Acesso à 
Internet; 22

Planilhas / 
Excel; 11

Formatação de 
trabalhos; 6

 
 Fonte: Pesquisa dos autores 

 

Habilidades relativas à digitação e uso de editores de texto são indicadas 

como as mais importantes com 41 respostas. Formatação de trabalhos e manuseio de 

planilhas também poderiam ser agrupadas nas habilidades ligadas ao uso de ferramentas 

e aplicativos. O mais interessante a se observar nesse gráfico, no entanto, é que, embora 

a Internet ocupe um papel secundário nos programas de inclusão digital, para muitas 

pessoas (22), o uso dessa ferramenta foi a habilidade mais útil que desenvolveram, o 

que pode sinalizar um despertar para a importância da Rede para suas vidas.  
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Isso pode ser observado também quando se comparam as expectativas ao 

ingressarem no programa de inclusão digital com as habilidades que consideraram mais 

úteis, ao saírem: apenas 12 tinham expectativas quanto à Internet; após o curso, 22 

consideram essa a habilidade mais importante.  

Questionou-se, também, se passaram a fazer via Internet alguma coisa que 

antes faziam por outro meio. Dos 70 entrevistados, 38 responderam que não, enquanto 

31 responderam afirmativamente e 1 preferiu não responder. Embora sejam minoria, 

deve-se considerar que é significativo o número de indivíduos que incorporou o uso da 

Internet para a multiplicidade de tarefas cotidianas que hoje é possível resolver através 

desse meio.  

Assim, questionou-se entre aqueles que passaram a utilizá- la, o que 

passaram a fazer pela Internet que antes faziam pessoalmente ou por algum outro meio. 

Há uma diversidade de usos possíveis, mas os mais citados e sua distribuição estão na 

Figura 3. 

Figura 3 - Usos da Internet para tarefas cotidianas 

IR; 8; 18%

Inscrição em 
concursos; 5; 

11%

Comunicação
24; 53%

Trabalhos 
escolares; 4; 

9%Serviços 
bancários; 4; 

9%

 
 Fonte: Pesquisa dos autores 

Mais da metade (53%) das pessoas vêem a Internet como meio de 

comunicação,  principalmente através de correio eletrônico e canais de bate-papo. As 

potencialidades informativas da Internet ocupam, portanto, um espaço bem menor na 

concepção dos “incluídos”. O segundo uso mais apontado é a declaração do imposto de 

renda ou declaração de isento, o que pode ser justificado porque a Receita Federal 

brasileira privilegia a restituição do imposto de renda daqueles que a enviam pela 

Internet, o que estimula seu uso. 
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É possível inferir que as pessoas não estão conseguindo perceber a Internet 

como uma ferramenta digital de relacionando propícia à participação política e acesso à 

informação política. Assim, embora aparentemente a Internet se caracterize pela falta de 

controle, ali também o poder busca a reprodução da estrutura informacional vigente. 

Rocha (2000) também discorre sobre a questão da cidadania na Sociedade da 

Informação como um processo de conscientização do indivíduo, por meio da educação 

para o acesso à informação e ao conhecimento. Educação essa que poderia ser 

propiciada pelas organizações que atuam na perspectiva de inclusão digital, otimizando 

a aprendizagem do meio com acesso a conteúdos relevantes e promoção da participação 

política on- line. 

Quanto à interação com o Estado, estudo de Borges (2005) demonstrou que 

o governo federal brasileiro tem apostado em políticas de governo eletrônico, cujos 

portais na Internet são o principal meio de acesso a serviços e informações públicas. A 

Tabela 1, no entanto, demonstra o baixo acesso por parte dos indivíduos entrevistados a 

esses serviços e informações pela Internet. Das 70 pessoas ouvidas, 54 jamais acessam 

serviços públicos, e outras 12 o fazem apenas raramente.  

Tabela 1 - Freqüência de acesso a sites por tipo 
 

Sites 
 
Freqüência 

Educativos Serviços 
Públicos 

Comércio 
Eletrônico 

Provedores de 
Informação 

Cultura e 
Entreteni 
mento 

Outros 
serviços 

Diariamente 2 3% 0 0% 0 0% 4 6% 4 6% 5 7% 
Semanalmente 4 6% 2 3% 2 3% 10 14% 10 14% 9 13% 
Mensalmente 4 6% 2 3% 1 1% 4 6% 2 3% 2 3% 
Raramente 15 21% 12 17

% 
9 13% 16 23% 10 14% 13 19% 

Não acessa 45 64% 54 77
% 

58 83% 36 51% 44 63% 41 59% 

 
Fonte: Pesquisa dos autores 

Martini, 2005 afirma que “as práticas internacionais mostram que o uso 

intensivo das tecnologias da informação e da comunicação pode repercutir na 

progressiva universalização da oferta e do acesso aos serviços e informações em meio 

eletrônico, sobretudo na Internet”. Procurou-se verificar, então, se essa fonte de 

informação estava sendo considerada quando havia necessidade de algum serviço 

público. A Figura 4 ilustra as fontes de informação que os entrevistados disseram 

utilizar quando necessitam de um serviço público. 
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Figura 4 - Fontes de Informação de serviços públicos 

Internet; 10; 
12%

SAC; 40; 49%
Lista telefônica; 

10; 12%

No órgão 
público; 15; 

18%

Familiares / 
amigos; 7; 9%

 
  Fonte: Pesquisa dos autores  

Na maior parte dos casos – 49% – o indivíduo prefere deslocar-se até o 

SAC, que são postos de atendimento do governo do Estado da Bahia, ou ir ao próprio 

órgão público – 18%. O uso da Internet, ao lado da lista telefônica, – 12% – aparece 

apenas na terceira colocação. É curioso que pessoas que acabaram de sair de programas 

de inclusão digital não estejam considerando a Internet para ter acesso a informações 

sobre serviços públicos, que cada vez mais estão disponíveis nesse meio. 

 Conforme demonstrado na Tabela 1, 54 pessoas jamais acessam serviços 

públicos na Internet, outros 12 o fazem raramente, 2 mensalmente e 2 semanalmente. 

Destes 16 que acessam em algum momento, ao serem questionados sobre o site de 

acesso, obteve-se 8 respostas para Telemar e 3 para Coelba, como os mais citados. O 

Portal do Governo Federal foi citado espontaneamente por apenas uma pessoa. 

 Em outra questão, quando questionados se conheciam o Portal do 

Governo Federal, apenas 6 dos 70 responderam positivamente. O mesmo número ocorre 

quando se verifica se conhecem o Portal do Governo da Bahia, embora nenhuma pessoa 

conheça os dois Portais. 

 Portanto, com os 12 que disseram conhecer algum dos Portais, 

questionou-se que tipos de informação são disponibilizados nesses portais. As respostas 

são bastante variadas, nenhum tipo de informação recebeu mais que duas citações: 

informações sobre o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), informações sobre 

concursos, informações sobre a declaração de isento e informações sobre eventos, 

cultura e turismo. 
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Embora saibam da existência dos Portais, nem todos costumam utilizar as 

informações. Dos 12, apenas 7 disseram acessar tais informações com alguma 

freqüência: 1 semanalmente, 1 mensalmente e 5 raramente. Desta forma, fica claro que 

essas pessoas não têm considerado os portais de governo no provimento de 

informações. Assim, o Portal pode se transformar em mais um instrumento de exclusão 

social, se for utilizado apenas por aquele s que têm acesso físico e cognitivo ao mundo 

digital, em detrimento da grande maioria de excluídos digitais. 

 

Considerações Finais 
 

A Internet pode ser um canal de abertura política e de desenvolvimento de 

uma cultura deliberativa. Entretanto, este desenvo lvimento deve ser pautado pelo 

interesse comunitário na participação e deliberação dos assuntos políticos. Percebe-se 

que os programas de inclusão digital aqui analisados não vêm favorecendo a prática 

cívica ou uma cultura deliberativa. 

Para que a Sociedade da Informação se efetive, portanto, cabe que os 

cidadãos sejam educados para o acesso e uso da informação, cada vez mais disponível 

na Internet. As organizações que atuam em práticas de inclusão digital poderiam 

propiciar tal educação a partir do acesso à informação – cujo Governo Eletrônico é um 

potencial provedor.  

Os programas de inclusão digital aqui estudados, vêm traduzindo uma visão 

tecnicista, na qual o provimento ao conhecimento de ferramentas tecnológicas se 

apresenta como seu principal objetivo. Percebe-se que o ensino de ferramentas 

tecnológicas é o principal objetivo destes, ignorando as possibilidades de 

associativismo, deliberação política ou de cultura cívica apresentadas pelo meio. Desta 

forma, os programas de inclusão digital analisados encontram-se esvaziados de um 

sentido cívico e de participação política.  

Entende-se que estes locais, se voltados para um processo de construção 

deliberativa, poderiam fomentar novas formas de participação política a partir do acesso 

à informação política e serviços públicos on- line.  
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