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RESUMO

Em um cenário no qual a utilização de ferramentas tecnológicas é cada vez mais protagonista

na disseminação de ideias, esta monografia busca identificar a quais TICs a população

atendida pelo Instituto Mãos Solidárias têm acesso? Como e se esse grupo busca informação

política? Quais variáveis estão relacionadas à busca por informação política desse público e

como essas variáveis se relacionam entre si? Os objetivos são: descrever e analisar o uso de

TICs para obtenção de informações políticas; relacionar acesso à informação e direito à

comunicação, entender os mecanismos que propiciam a propagação de desinformação para a

população de baixa renda e analisar como a informação política chega às camadas mais

vulneráveis da população. A metodologia consiste em: revisão bibliográfica e conceitual,

análise de dados sobre TICs e a aplicação de questionário para a população atendida pelo

Instituto Mãos Solidárias. Foi possível identificar que a maior parte da população se sente

pouco informada, onde a televisão é a principal fonte de informação, e a busca por política

não é uma ação rotineira.

Palavras-chave: Acesso à Informação da população de baixa renda; Desinformação e

população de baixa renda; Tecnologias da Informação e Comunicação; Acesso à Informação;

Desinformação;



ABSTRACT

In a scenario in which the use of technological tools is increasingly protagonist in the

dissemination of ideas, this monograph look for to identify which ICTs the population

attended by Instituto Mãos Solidárias have access to? How and if this group searches for

political information? Which variables are related to this public's search for political

information and how do these variables relate to each other? The objectives are: to describe

and analyze the use of ICTs to obtain political information; to relate access to information

and the right to communication, to understand the mechanisms that promote the propagation

of Misinformation to the low-income population and to analyze how political information

reaches the most vulnerable sections of the population. The methodology consists of:

bibliographic and conceptual review, data analysis on ICTs and the application of a

questionnaire to the population attended by Instituto Mãos Solidárias. It was possible to

identify that most of the population feels poorly informed, where television is the main

source of information, and the search for politics is not a routine action.

Keywords: Access to Information for the low-income population; Misinformation and

low-income population; Information and Communication Technologies; Access to

information; Misinformation;
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Introdução

O direito à comunicação, compreendido aqui “como a capacidade e possibilidade de

ser ativo nas diversas etapas da construção comunicacional” como é abordado por Felizola

(2001), é um tema cada vez mais relevante nas últimas décadas com o avanço tecnológico e o

aumento da conectividade entre as pessoas, levando-nos a avaliar a formação de obstáculos

para a sua efetividade. Em um cenário no qual a utilização de ferramentas tecnológicas é cada

vez mais protagonista na disseminação de ideias, há discussões sobre a importância da

presença online para a ascensão pessoal, a representatividade social e a manutenção nas

esferas de poder de indivíduos e grupos.

Pensar no acesso a informações políticas em um cenário de bolhas sociais mais

polarizadas como foi apontado por De Lima (2021), isto é, no qual direita e esquerda, por

exemplo, se detestam e se repelem, no qual o embate é constante em especial nas redes

sociais digitais, é um exercício desafiador pela necessidade de mapeamento dos processos,

meios e veículos de circulação informacional.

Desta forma, a discussão sobre como as classes mais vulneráveis têm acesso às

tecnologias de informação e comunicação1 (TICs) e como as usam para obter informação

política passa pela busca de dados sobre as vivências desse grupo, seus recursos, suas

dificuldades e suas estratégias para conviver no mundo digital. Tal levantamento é

fundamental para o aprimoramento de políticas públicas para mitigar as desigualdades de

acesso, fomentar produtos e processos comunicacionais voltados para essas classes e

estimular seu protagonismo na produção comunicacional, visando à representatividade e à

diversidade.

Esta pesquisa tem duas motivações iniciais. A primeira é a curiosidade acadêmica de

compreender um público pouco estudado no que tange à apropriação das TICs, sobretudo se

o uso não é voltado ao entretenimento ou ao lazer, mas à própria formação cidadã. A outra

questão é estar próximo de uma parcela excluída da população brasileira, podendo contribuir

para o aprimoramento da dinâmica informacional existente, em um exercício de solidariedade

e responsabilidade social. Assim, a pesquisa irá trabalhar com residentes da Região

1 TICs podem ser entendidas como as ferramentas tecnológicas utilizadas para processamento e distribuição de
informação. “O termo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) refere-se à conjugação da tecnologia
computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações e tem na Internet e mais particularmente
na World Wide Web (WWW) a sua mais forte expressão” (MIRANDA, 2007, p.43)
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Administrativa Sol Nascente no Distrito Federal2 e o público-alvo serão pessoas de baixa

renda atendidas pelo Instituto Mãos Solidárias3 (IMS).

A quais TICs a população atendida pelo Instituto Mãos Solidárias têm acesso? Como

e se esse grupo busca informação política? Por fim, quais variáveis estão relacionadas à busca

por informação política desse público e como essas variáveis se relacionam entre si? Essas

são as perguntas que movem esta monografia. O objetivo geral é descrever e analisar o uso de

TICs pela população atendida pelo Instituto Mãos Solidárias, na Comunidade Sol Nascente,

para obtenção de informações políticas. Já os objetivos específicos são: compreender acesso à

informação entre pessoas de baixa renda, verificar o interesse sobre informação política entre

grupos mais vulneráveis da população e entender os mecanismos que propiciam a propagação

de desinformação entre esses grupos.

Mas a que conceito de informação política esta monografia se refere? Para responder

a essa questão, recorremos ao trabalho do cientista político e professor da Universidade de

Brasília, Lúcio Rennó Jr.:
É importante, antes de analisar o impacto da informação política em escolhas
eleitorais e participação nas eleições, definir como o conceito será mensurado. A
informação política refere-se a quanta informação factual os eleitores têm sobre
política (Delli Carpini e Keeter, 1996). Quando se utilizam dados de pesquisas, isso
é medido pela simples contagem de respostas corretas em um breve teste. Outras
estratégias de pesquisa incluem avaliações externas do conhecimento do
entrevistado sobre política, geralmente feitas pelos entrevistadores (Bartels, 2005), e
indicadores que não se referem a dados factuais precisos e concretos, mas a fatores
que dependem da opinião dos entrevistados sobre certos tópicos, i.e., opinionation.
Alguns tipos de opinião refletem a percepção do sistema político, que, em sua
essência, baseia-se na informação. De fato, Delli Carpini e Keeter (1996)
descobriram que a formação de opiniões depende da informação. Portanto,
opinionation, expressar uma opinião, é também sinalização de conhecimento e
sofisticação política. (RENNÓ, 2007, p. 728-729)

Assim, para a discussão de como as pessoas com condições socioeconômicas

vulneráveis se suprem de informações políticas, a análise será baseada em seu interesse por

política e nos meios que utilizam para se aproximar dessa temática.Com os dados da pesquisa

TIC domicílios vemos um crescente avanço no acesso à internet4 pela população brasileira,

4 Pesquisa TIC em 2015, aponta que 51% dos domicílios tinham acesso à internet, já em 2020, 83% dos
domicílios pesquisados tinham acesso à internet.

3 Após a escolha do recorte da pesquisa, em conversas com a Prof.ª Dra. Elen Cristina Geraldes, o nome do
Instituto Mãos Solidárias surgiu, assim, a escolha do IMS ocorreu pelo fato de ser uma organização atuante na
região por quase 6 anos com pessoas do recorte da pesquisa, por ter credibilidade com a comunidade local e
com pessoas da academia, o IMS apresentou a possibilidade de ser um canal de intermediação com pouco ruído
em relação à aplicação do questionário para os frequentadores da organização, visto já ter auxiliado em outros
projetos de iniciação científica. Mais informações do Instituto em: https://ims.org.br

2 Antes de 2019 as Regiões Administrativas Sol Nascente/Pôr do Sol eram consideradas parte da Ceilândia, a
área do Setor Habitacional Sol Nascente localiza-se entre os Setores “P” Sul, “P” Norte e Quadras QNQ da RA
Ceilândia, após sanção da Lei Complementar 958/2019 foram oficializadas como RAs independentes e possuem
população de 83.102 pessoas. Em 2013 a região Sol Nascente/Pôr do Sol foi considerada a maior favela da
américa latina superando a Rocinha - RJ.
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embora limitada a certas condições, como predominantemente o uso de smartphones.

Considerando dados dessa natureza, busca-se nesta pesquisa entender de quais formas as

pessoas mais vulneráveis socialmente têm acesso às tecnologias ligadas à comunicação e à

informação e como se suprem de informações políticas.

No Brasil a conceituação da população de baixa renda é baseada na composição

familiar e na capacidade de ganho mensal. Segundo decreto federal5, a definição de família

de baixa renda é a família com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo

(no ano de 2022, R$ 606,00). Para a inscrição em programas de benefícios socioassistenciais,

o Ministério da Cidadania6 também considera a renda familiar total no valor máximo de até

três salários mínimos, ou seja, R$ 3.636,00 para o ano de 2022. Neste trabalho, utilizamos

frequentemente a expressão “classes mais vulneráveis” para nos referirmos à parcela da

população que tem baixa renda e outros fatores de exclusão, como habitações precárias e

periféricas, desemprego ou empregos precarizados ou mal remunerados, discriminação

étnico-racial, dentre outras características.

Esta monografia divide-se em quatro capítulos, além da Introdução e das

Considerações Finais. No primeiro capítulo, Na trilha dos antecedentes, serão discutidas as

leituras de artigos, monografias, dissertações e teses cuja temática seja semelhante a esta, a

fim de verificar a ruptura ou a continuidade deste estudo com os precedentes. No capítulo

seguinte, ainda de fundamentação teórica, são apresentados os principais conceitos que

permitem atingir os objetivos propostos. No terceiro capítulo, mostra-se o percurso

metodológico do trabalho, seguido pela análise de resultados.

6 https://meucadunico.cidadania.gov.br/#/home
5 BRASIL, Decreto Nº 11.016, de 29 de março de 2022
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Capítulo 1 - Na trilha dos antecedentes

O primeiro passo para a execução desta pesquisa foi a formatação de como seria feita

a busca de trabalhos antecedentes. São esses precursores que oferecem subsídios ao

pesquisador para situar seu estudo, identificar seus limites e perceber se a proposta representa

uma continuidade ou uma ruptura com a tradição científica da área. Para isso, foi realizada a

definição dos termos para a busca de estudos e da área a ser pesquisada, a saber: acesso à

informação da população de baixa renda; desinformação e população de baixa renda. E

como recorte das áreas de interesse foram definidas Comunicação e Ciência da

Informação.

Com esta definição de termos, a metodologia de busca foi dividida entre bancos de

dados, sendo eles o Google Acadêmico7, a Biblioteca Digital da Produção Intelectual

Discente da Universidade de Brasília (BDM)8 e o Catálogo de Teses e Dissertações da

CAPES9, escolhidos por sua credibilidade acadêmica. Os textos lidos geraram outras

referências que permitiram o conhecimento de autoras e autores especialistas na temática.

Onde os resultados obtidos nas buscas serão apresentados no capítulo de procedimentos

metodológicos.

Um desafio durante a busca e a formulação desta base de artigos e dissertações que

serve de eixo para esta pesquisa foi o estabelecimento de critérios de exclusão. A maioria das

pesquisas encontradas é constituída por estudos de casos, ou seja, recortes específicos que

raramente dizem respeito ao acesso à informação política e à população de baixa renda.

Assim, foram aplicados os critérios de aderência ao tema, ou seja, se o texto está relacionado

ao recebimento ou à construção de informações de forma geral, à população de baixa renda e

a ações estatais ou governamentais de acesso à informação pública ou ações para construção

de uma sociedade com maior capacidade informacional. Até artigos dos campos da

Comunicação e Ciência da Informação que não passaram por esse critério foram

desconsiderados para a composição do corpus da pesquisa.

No artigo “Pontos de Inclusão Digital (PID)”, de Medeiros Neto e Miranda (2010),

podem-se destacar alguns perfis das pessoas que acessavam esses espaços. O primeiro deles é

que quanto maior o nível de instrução formal também maior foi a incidência de pessoas que

sabiam e aplicavam os conhecimentos de internet que detinham. O segundo é que no grupo

9 CAPES é a sigla para Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação do Ministério
da Educação (MEC), que atua na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado) e também a atua na formação de professores da educação básica, o catalogo pode ser encontrado em:
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/

8 https://bdm.unb.br/
7 https://scholar.google.com.br/?hl=pt
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de indivíduos na faixa etária de 16 e 59 anos predominavam os maiores índices de

conhecimento e aplicação de noções de internet. Com o foco em estudantes de escolas

públicas e na população com baixa renda econômica, os autores chegaram a alguns

resultados: pessoas com baixa formação instrucional, crianças ou idosos muitas vezes ficam

distantes dos índices de conhecimento da internet dos jovens e/ou pessoas com mais instrução

formal. Nesse caso, as dificuldades não são o acesso às TICs, mas sim a outras nuances

permeadas pela alfabetização digital
[…]podemos reafirmar que não basta ao governo formular políticas públicas para os
propósitos da inclusão digital; requer-se, além disso, projeto de longo prazo para
aprofundar os processos de inclusão digital, com mediação, além de garantir a
infraestrutura, os recursos digitais e a formação de multiplicadores, mas, sobretudo,
o acompanhamento e a avaliação, se possível com mensuração e comparações.
(MEDEIROS NETO, MIRANDA, 2010, p. 94)

Ao se pensar em acesso à informação, um alvo constante de atenção é o Estado e suas

ações, assim, para o desenvolvimento de um governo eletrônico, ou seja, um governo com

presença online e com competência informacional, é preciso que todos os atores desta

dinâmica também sejam competentes nesse quesito, sendo eles os cidadãos, servidores, etc.

Garcia (2006), em seu texto sobre e-governo, apresenta uma leitura do cenário de

acesso à informação digital em meados da década de 2000, permitindo traçar paralelos com o

momento atual da digitalização e presença online tanto do Estado, quanto da sociedade civil.

Ainda sobre o texto de Garcia (2006), nele é citado o termo Divisão Digital, que trata da

população que tem acesso aos computadores e redes, ou seja, disponibilidade para uso efetivo

de TICs, e aquela que se encontra sem esta possibilidade. Depreende-se que, mesmo que a

estrutura do Estado possa ser cada dia maior e mais eficiente, sem uma alfabetização digital e

informacional da população os efeitos práticos da melhora de acesso e concretude de um

e-governo ficam distantes da realidade. Desta forma, para Garcia, o papel estatal é ir além de

manter serviços e sites à disposição da população, mas sim ser agente de mudança para a

construção de uma sociedade informacional de fato.

Com este princípio pode-se começar a direcionar linhas de pesquisas para o

entendimento de como a prática informacional pode agir nos indivíduos
De maneira geral, existe a urgência em ampliar as pesquisas sobre os fatores que
têm impacto no desenvolvimento de competências em informação, sobretudo no
campo da Ciência da Informação. É necessário também aprofundar os meios de
avaliar a alfabetização em informação, reconhecendo que o problema não se
encontra entre os que ‘possuem’ e os que ‘não possuem’ informação, mas que
envolve aspectos mais amplos de aquisição de competências para a alfabetização
em informação e de necessidades de informação. (GARCIA, 2006, p. 86).
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Com o desenvolvimento e o fortalecimento de leis como a Lei de Acesso à

Informação (LAI), o Brasil deu grandes passos para a construção de um ambiente de

interação digital entre Estado e Sociedade. Segundo apontam Medeiros, Magalhães e Pereira

(2014), a possibilidade de acesso transparente às ações do governo é um fato que aproxima a

população da cultura de conhecimento e da participação efetiva e pode contribuir para um

ambiente mais democrático:
Para construção de uma verdadeira democracia, torna-se indispensável o acesso
claro e transparente à informação pública, além de uma maior participação popular,
fortalecendo assim os sistemas democráticos, resultando em ganhos para todos. O
sigilo, nesta esfera democrática, propicia a corrupção e cria barreiras ao
desenvolvimento. Embora o acesso à informação pública não seja suficiente para o
combate à corrupção, mostra-se uma medida indispensável para a promoção de uma
consciência cidadã. Outros mecanismos de participação mostram-se essenciais e
complementares, tais como a criação de fóruns locais e desenvolvimento de uma
cultura participativa na formulação de políticas públicas. (MEDEIROS,
MAGALHÃES, PEREIRA, 2014, p.71)

Em análise sobre o impacto do uso de celulares na vida da população de baixa renda

em São Paulo, a comunicóloga Maria de Lourdes Bacha et al (2010) apontam para o papel

relevante do celular na dinâmica sociocultural e a potencialidade das ferramentas TICs para a

inclusão social. Apesar de o estudo ser anterior aos modelos de smartphones que são

utilizados hoje, a partir da pesquisa probabilística aplicada, o uso de celulares foi capaz de

expandir a rede de contatos, além de ser facilitador nos mais diversos setores pessoais,

profissionais e educacionais do público avaliado.
O telefone celular, por ser uma tecnologia de baixo custo, acessível aos indivíduos
das classes menos favorecidas, pode ser considerado veículo de inclusão social
dessa população porque promove comunicação e disseminação da informação, que
são estímulos para o desenvolvimento e exercício da cidadania. O celular pode ser
fator contribuinte para melhoria de vida e por oportunidades de relacionamento
social e inserção no mercado de trabalho. (BACHA et al., 2010, p. 508)

Ainda em um cenário de predominância de aparelhos celulares tradicionais (e não

smartphones), as autoras já apresentavam a incorporação dessa TIC nas relações

comunicacionais e na produção de sentido da população avaliada, com uma tendência de

crescimento da cultura de produção de conteúdo online por essa parcela da sociedade:
O estudo evidencia que o uso do celular é fundamental quanto aos aspectos de
sociabilização e de comunicação. Assim, é possível admitir que para a população de
baixa renda pesquisada o celular é fator contributivo para a inclusão social, na
medida em que facilita o adensamento da malha de relações comunicativas entre as
pessoas, o que pode impulsionar o indivíduo para o exercício da cidadania ativa.
(BACHA, FIGUEIREDO NETO, SCHAUN, 2013, p. 392)

A pesquisadora Dornelles e o pesquisador Biffignandi (2014), em análise sobre as

formas de comunicação entre os agentes públicos e as comunidades de baixa renda durante

ações de políticas públicas, utilizam os conceitos e aplicações da Folkcomunicação e da
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Educomunicação para construir o entendimento de que é necessária adaptabilidade dos

agentes estatais para a concretude do acesso à informação pelas comunidades; a população

deve ser parte ativa da construção do ambiente comunicacional efetivo; a partir da relação

efetiva desse público com a comunicação e ações do Estado é possível construir uma

dinâmica democrática para maior eficiência dos serviços públicos prestados.
É imprescindível transgredir no uso da língua culta, adotando uma comunicação
compreensível, equilibrada e eficiente. Com o avanço dos recursos tecnológicos, é
possível empregar uma tecnologia mais moderna e adequada que favoreça a
compreensão por parte dos indivíduos das comunidades de baixa renda.
(DORNELLES, BIFFIGNANDI, 2014, p.260)

Em artigo sobre o papel de bibliotecas na inserção digital da população

brasileira, a cientista da informação Gilda Olinto (2010) aponta que, apesar da infraestrutura

precária dessas bibliotecas, essas instituições informacionais são pontes facilitadoras

importantes tanto no Brasil quanto em outros países:
No que se refere especificamente à habilidade no uso de fontes de informação,
questões como acessibilidade, confiabilidade, validade e autoridade dos conteúdos
são tópicos relevantes do momento atual e que garantem um papel de destaque e
duradouro às bibliotecas públicas como instituição e aos bibliotecários como
profissionais. A manutenção e atualização destas práticas exigem, segundo os
autores, uma atenção constante a um contexto permanentemente em mudança.
Outra função da biblioteca pública que passa a se destacar com o acesso às TICs é a
de agentes do e-governo, proporcionando e facilitando o acesso a informações sobre
serviços e documentação governamentais. (OLINTO, 2010, p. 81-82)10

Ao longo do artigo, Olinto (2010) reforça a necessidade de capacitar os agentes

públicos para melhor orientar o público ativo das bibliotecas, além de evidenciar que no

cenário crescente do uso da internet e outras TICs, há desafios políticos, econômicos,

culturais e éticos que demandam adaptabilidade das instituições informacionais.

As pesquisadoras Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos e Angela

Grossi Carvalho (2009) apresentam críticas sobre o processo de inclusão digital e das TICs na

sociedade brasileira iniciado nos anos 2000, em que o foco estava principalmente na

disponibilização das ferramentas e no acesso à internet. Na análise das autoras, entregar

apenas esses recursos sem instrução adequada cria uma falsa sensação de inclusão da

população, entretanto existe maior chance de agravar as desigualdades do que diminuí-las,

pois o potencial das TICs não poderia ser alcançado apenas por sua presença no cotidiano das

pessoas. Naquele momento, um programa de inclusão que foi visto como mais efetivo foi o

Casa Brasil:

10 Os autores citados são WALLER, V.; McSHANE, I. Sobre o artigo Analysing the challenges for large public
libraries in the twentyfirst century: a case study of the State Library of Victoria in Australia. First Monday, v.
13, n.12, Dec. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.5210/fm.v13i12.2155> Acesso em: 20 fev 2022.
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Apesar da complexidade de temas apresentados no site do Casa Brasil, o projeto
tem em sua concepção a inserção consciente do cidadão no mundo digital. Talvez
esse projeto seja um dos poucos que não aborda simplesmente a conectividade,
mas também a produção de informação e seu uso na melhoria de vida. (SANTOS,
CARVALHO, 2009, p. 50)

Assim, uma Sociedade da Informação se dá pelo domínio dos processos

informacionais e TICs, construindo um ambiente de inclusão digital efetiva.
A exclusão digital se dá ao privar o indivíduo do uso da tecnologia, da informação,
do conhecimento e de todo o potencial que a rede oferece. Portanto, não basta estar
conectado se não conhecer a potencialidade do sistema para utilizá-lo
estrategicamente. (SANTOS, CARVALHO, 2009, p. 53)

Em dissertação que analisou uma comunidade interiorana durante o desastre

ambiental11, a jornalista Bruna Burkhardt Furlani (2016) defende que as ações

governamentais não devem se prender a ferramentas de tecnologias, mas sim entender a

dinâmica social em que estão inseridas, pois a efetividade comunicacional não está ligada

unicamente a TICs, mas sim a relações interpessoais, pois mesmo com a disponibilidade de

um aparelho TIC, não necessariamente existe o hábito ou a capacidade técnica para lidar com

ele de forma eficiente. Além disso, é indispensável pensar a comunicação para o público com

o qual se deseja interagir:
As redes de informações, por meio de TIC, foram menos acessíveis e mais lentas
que a comunicação boca a boca. No primeiro caso, as pessoas que receberam os
alertas foram indivíduos mais influentes, que selecionaram o que deveria passar
pelo filtro das informações e que, em seguida, enviaram o que era importante para o
maior número possível de atores. No segundo caso, as informações boca a boca
circularam com maior rapidez porque as pessoas estavam mais próximas, saíram
gritando ou avisaram rapidamente parentes, amigos e vizinhos. Outro aspecto que
favoreceu a alta velocidade dessa rede foi o fato de que poucas pessoas possuíam
sinal de telefone celular dentro de casa. O que tornava difícil comunicar-se com
moradores, já que a antena ficava distante das habitações. (FURLANI, 2016, p.99)

Para a pesquisadora Ivana Gouveia (2004), em sua dissertação de mestrado sobre

TICs em comunidades de baixa renda, a parcela excluída da sociedade, seja digitalmente,

seja por outras questões sociais, deve ser o foco de políticas públicas, porque a partir desses

incentivos a própria população passa a ter a capacidade de disseminar e expandir a inclusão

digital e social da comunidade em que vive.
O FOL funciona como uma rede corporativa, todos os computadores têm
comunicação entre si, permitindo a troca de arquivos, e compartilham o acesso à
Internet em banda larga, a partir de uma pequena mensalidade para cobrir os custos
com banda larga, provedor e manutenção da rede. O FOL surge como um projeto
social, sem a busca de retorno financeiro para seus administradores. O objetivo
inicial é popularizar o acesso à rede e à Internet dentro da comunidade e difundir
esse modelo para outras comunidades (GOUVEIA, 2004, p.76)12

12 Favela on Line (FOL)

11 O rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana, Minas Gerais, Brasil, ocorreu em 5 de
novembro de 2015.
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Quando devidamente planejada e executada, a inclusão digital pode se tornar

também um vetor econômico, como ocorreu no Santa Marta - RJ, onde outros pontos de

acesso à internet foram criados, mas com preços mais acessíveis que os de fora da

comunidade. Inclusive, houve a possibilidade de comunicação local entre os computadores

mesmo sem a internet, como explica Gouveia (2004):
As duas redes juntas têm pelo menos 150 pontos de conexão cobrindo quase todo
morro. Levando em consideração que os computadores são compartilhados pelos
moradores da casa e, às vezes, até pelos seus vizinhos e parentes, podemos estimar
que por volta de 600 pessoas usam estes serviços. Além disso, logo na entrada da
comunidade, funcionou durante algum tempo uma loja com nove computadores
ligados a uma das redes (à segunda rede) oferecendo acesso à Internet por um custo
pequeno (R$ 1,00 por hora) e na Escola de Informática também funciona um
telecentro com oito máquinas ligadas à outra rede (FOL) e também com acesso à
Internet. (GOUVEIA, 2004, p.77)

Segundo Werthein (2000), o medo da emergência de uma Sociedade da Informação

não deve ser pautado sobre possíveis aspectos negativos que poderiam surgir nessa transição

da sociedade industrial, como o aumento da desigualdade e da demanda técnica e de

conhecimentos prévios da população. O autor reforça que a desigualdade social é uma

questão importante e deve ser monitorada na implantação dessa sociedade, entretanto,

também deve-se olhar para as contribuições que as TICs e as próprias informações devem

trazer para o desenvolvimento social. O pesquisador não pode se deixar pelo otimismo

ingênuo e utópico nem pelo pessimismo desesperado:
Porque permite implementar materialmente a lógica de redes, a tecnologia permite
modelar resultados imprevisíveis da criatividade que emana da interação complexa,
desafio quase intransponível no padrão tecnológico anterior. Se isso dá vazão aos
sonhos mais delirantes no âmbito das ciências básicas, das aplicações tecnológicas
avançadas e da estratégia, não deixa também de alimentar sonhos mais prosaicos – e
não menos significantes – como o de finalmente permitir a integração
ensino/aprendizagem de forma colaborativa, continuada, individualizada e
amplamente difundida (WERTHEIN, 2000, p. 73)

A pesquisadora Ana Paula Flores e o pesquisador Meditsch (2008) apontaram a

televisão como a maior fonte de informação dos entrevistados, que supriria essa necessidade

de forma prática, acessível e de fácil entendimento. Uma queixa, porém, era que as

informações presentes nesse meio frequentemente vinculavam as comunidades com violência

e outros aspectos negativos:
[...] os entrevistados reclamaram da negatividade das notícias, principalmente
porque esse aspecto se sobressai nas notícias sobre as comunidades de baixa renda:
o que é mostrado geralmente tem uma conotação negativa, relacionada com mortes,
acidentes, roubos, entre outros. Esse fator é apontado como um dos principais
motivos de descontentamento com o jornalismo. (FLORES, MEDITSCH, 2008, p.
7)
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As pesquisadoras Izabel França de Lima, Stella Márcia de Morais Santiago e Mirian

de Albuquerque Aquino (2010), em sua pesquisa sobre como as informações sobre a política

de cotas eram difundidas no ensino superior, reforçam que uma Sociedade da Informação que

é organizada e gerida por relações econômicas, domínio de tecnologias e acesso parcial à

informação é perpetuadora e potenciadora da exclusão digital e social, em especial da

população brasileira de baixa renda e negra. Dessa forma, com essas críticas, reiteram a

importância das políticas de cotas:
É imprescindível questionar: Como alunos(as), nessas condições de ensino, podem
competir, diretamente, com um aluno(a) que estudou em escolas onde os
professores(as) são qualificados(as), em que há espaços físicos bem estruturados,
como laboratórios, bibliotecas, salão de jogos, garantindo o lazer e sua estada na
escola de forma salutar; onde o acesso a Internet, e aos demais recursos
didático-pedagógicos são feitos com o acompanhamento de profissionais
capacitados para tal, que só contribuem para uma boa formação? Como negros (as)
pobres podem ingressar em uma faculdade e acompanhar o desenvolvimento do
curso, para o qual prestou o concurso vestibular, com excelência, quando não
dispõem de condições básicas para esse alcance? Os que conseguem são
pouquíssimos. Seria por serem incapazes? Acreditamos que não. Mas sim, por não
terem a devida oportunidade de competir com igualdade de condições de base
educacional. Por isso as cotas são urgentes. (FRANÇA DE LIMA, MORAIS
SANTIAGO, AQUINO, 2010, p.88)

Discutir sobre a alfabetização ou o ensino de como manejar as mídias e TICs é

um desafio que deverá ser pautado com urgência. As pesquisadoras Egle Müller Spinelli e

Jéssica de Almeida Santos (2020) narram diversas iniciativas feitas por iniciativas privadas,

governos e ONGs nessa direção de educomunicação13, onde entender que o momento de

descrédito e fácil acesso a desinformação, misturado com o baixo conhecimento para

verificar a veracidade dos fatos ou o baixo estímulo para fazer essa checagem constroem uma

tempestade perfeita para alta disseminação de desinformação, desde as causadas por dolo, até

as causadas por falta de conhecimento em checagem de dados ou fontes confiáveis.
Considerando o avanço da tecnologia, a polarização extrema entre grupos que
pensam diferente e utilizam redes sociais para disseminar ódio com mensagens
enganosas, e a inércia de muitos governos em cortar as raízes do problema,
testemunharemos outros processos eleitorais sendo manchados por campanhas de
desinformação. Ou pior ainda, assistiremos aos casos extremos de linchamentos
sendo provocados por boatos, que encontram em plataformas como o WhatsApp um
canal fértil para uma propagação rápida e descontrolada. Alastrar mentiras se
mostrou uma ferramenta poderosa para criar pânico e medo, e não é à toa que a
estratégia vem sendo utilizada há séculos para manipular as pessoas e conduzi-las a
um comportamento desejado: seja ele um voto, uma rebelião ou a condenação e
perseguição de minorias. O tema é complexo, e o que se vê é uma busca frenética
por soluções que se adequem à cultura e às necessidades de cada país. (SPINELLI,
DE ALMEIDA SANTOS, 2020, p. 159)

13 Entre outros termos, a educomunicação é termo usado para caracterizar uma área interdisciplinar do
conhecimento que se preocupa em desenvolver formas de ensinar e aprender aspectos relevantes da inserção dos
meios de comunicação na sociedade. (SIQUEIRA; CERIGATTO, 2012, p. 239)
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Assim, a mudança comportamental e capacidade de julgamento e produção

informacional sem conteúdo enganoso dificilmente será imposta de instituições, mas sim

pode surgir de uma sociedade mais educada midiaticamente falando, mais inclusiva e ciente

do seu papel na produção e realização da comunicação e distribuição das informações, o

Estado além de fiscalizador pode ser catalisador de boas práticas e facilitador de produções

idôneas feitas pela sociedade civil.
A prática generalizada de criar, curar e disseminar conteúdo que alcança cada vez
mais grandes audiências, inspira continuamente os indivíduos a produzir seus
conteúdos, compartilhar com amigos e escolher em que, e no que, confiar. Esta
prática é positiva, mas afeta a transmissão de conhecimento de alta qualidade que o
público considera relevante no contexto político, social ou qualquer outro contexto
essencial. (SPINELLI, DE ALMEIDA SANTOS, 2020, p. 160)

Um aspecto de interesse para a efetividade da inclusão digital14 é uma configuração

mais complexa do que o senso comum pode apresentar, assim Silva Filho (2010), apresenta

que não existe inclusão digital sem três pilares, ou seja, o indivíduo precisa de uma fonte de

renda que permita a ele adquirir e a atualizar as TICs disponíveis, ele ter acesso às TICs e

também ser educado sobre o uso em todo potencial que as TICs oferecem.
Esses pilares compreendem TIC's, renda e educação. Não é suficiente ter
computador e acesso a Internet, o computador requer constante atualização além do
tipo de acesso precisar ser de banda larga para uso apropriado. Depois que você tem
esses recursos, você precisa ter educação para saber fazer uso eficiente da Internet e
condições de "separar o joio do trigo". Mais sem renda, você não conseguirá acesso
adequado aos pilares anteriores. (SILVA FILHO, 2009, p. 24)

As chamadas fakes news, ou desinformação, tem diversas formas de criação e

propagação, desde profissionais que buscam engajamento em sites para monetização

independentemente se se concordam com o conteúdo vinculado, os profissionais que buscam

enganar as pessoas através do conteúdo, seja por ganho financeiro de forma direta, seja por

objetivos político/eleitoral, e existe a desinformação por convicção política/ideológica, onde

as pessoas criam e/ou compartilham por acreditar na ideia proposta, Lopes (2018) apresenta

esse cenário, além de demonstrar como a escrita de forma mais pessoal e o grande números

de informações, que muitas vezes se desmentem e são apresentadas a todo momento nas

redes sociais digitais, possibilita fortes vínculos e participação das pessoas com as

desinformações.
[...]Com a popularização do acesso a novos conteúdos, a população pôde escolher
qual era o melhor conteúdo para ela. Entretanto, em um momento de queda da
credibilidade de grandes instituições de comunicação, a verdade não “espetacular”,
chamativa como uma grande história, perde sua vez para as notícias falsas, que são
quase como injeções de entretenimento. Além disso, a sociedade é propensa a
acreditar em notícias que fazem parte da sua bolha social, que emitem opiniões

14 Inclusão digital, termo entendido como o acesso à TICs somado ao entendimento e capacidade de uso dessas
TICs.
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parecidas. Isso é um risco, pois, mesmo se uma notícia é verdadeira, mas de opinião
contrária ao do leitor, essa notícia será vista com desprezo, mesmo que baseada em
fatos reais. O fato que torna as notícias falsas tão relevantes na mudança de opinião
do cidadão, se dá porque a verdade não precisa ser provada, apenas afirmada.
(LOPES, 2018, p. 40-41)

Tanto no Brasil, quanto em outros países existe uma corrida para formulação de

legislação que possam prevenir a disseminação, a manutenção e eventualmente punir as

pessoas que criam ou divulgam desinformação Lopes (2018), por se tratar de uma

problemática que ocorre e se desenvolve durante esse processo legislativo, existe um gargalo

que as instituições governamentais e a sociedade civil tentam diminuir, alguns exemplos

citados pelo autor, são as legislações já existentes, a formulação de novas que especificam e

tipificam a conduta da desinformação e também, o processo de checagem e divulgação da

notícia/informação verdadeira, onde o apelo por postagens mais visuais tem se mostrado mais

eficiente, mesmo que o impacto da desinformação ainda possa alcançar mais pessoas do que

o fato checado posteriormente.
Muitas soluções técnicas e tecnológicas estão surgindo, as comunidades estão se
juntando para desenvolver ferramentas de checagem de fácil entendimento para um
leitor leigo. A necessidade das ferramentas se mostrarem acessíveis e com
verificação em formato confiável ajudará o leitor a se sentir mais informado, ao
contrário disso, as “ditas” soluções podem tornar os leitores mais mal informados.
(LOPES, 2018, p. 63)

Outro aspecto no combate à disseminação de desinformação está na utilização e

formulação de programas, algoritmos e aplicativos capazes de identificar questões técnicas e

dados que evidenciam a falsidade de determinados textos, fotos ou notícias, além disso para

Lopes (2018) a capacidade de verificar e combater esse tipo de postura pode ser

individualizada ao mesmo tempo que é uma ação conjunta da sociedade, pois

individualmente se constrói uma cultura organizada que busca minimizar a problemática.
Ao identificar quais são as peculiaridades do fenômeno da desinformação via
internet hoje, foi visto que há muitas maneiras de identificar quem produz, divulga e
compartilha as informações falsas em rede. O modo de produção, circulação, efeitos
e buscas por soluções para combater este problema, são as principais chaves para
barrar tal fenômeno. Entretanto, a solução principal está na capacidade de treinar a
sociedade para identificar incoerências em notícias, sendo usado ferramentas
básicas como as citadas neste trabalho. (LOPES, 2018, p. 76)

Em pesquisa realizada pela comunicóloga Raysla Silva Godoy (2020) sobre a

plataforma Instagram aponta-se que o conteúdo é predominantemente de entretenimento e

que a comunicação valoriza performances pessoais e o personalismo. Há uma tendência de

reproduzir as ideias que agradam os seguidores dos perfis. Na pesquisa aplicada pela autora,

ficou evidente que poucos influenciadores divulgavam informações políticas e o público
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manifestava pouco interesse sobre o tema na plataforma e havia uma baixa percepção dos

seguidores de publicações com desinformação.
A mídia tradicional acaba sendo substituída por um conjunto de pessoas, que, pela
persona criada com o objetivo específico de alcançar maior engajamento entre os
seguidores nas redes sociais, assume o papel de divulgar informações a partir de um
viés socioideológico mais próximo do que desejam os seguidores da personalidade
criada. Talvez o Instagram, por seu formato específico, acabe por dar ênfase a esse
culto da personalidade. Isso porque, nessa rede social, o texto assume um papel
secundário. A imagem ocupa o primeiro plano da informação. Nesse sentido,
primeiro se tem uma preconcepção a partir da imagem e, se ultrapassada a barreira
de interesse pela imagem, em seguida, se tem a leitura do texto, que pode nunca vir
a ocorrer.  (GODOY, 2020, p. 57)

Entender a construção da desinformação como processo análogo ao processo de uma

informação idônea, ou seja, o sucesso de uma desinformação está baseado em aspectos que

provocam confusão e por vezes são conteúdos factíveis, é um passo importante para criar

ferramentas e mecanismos de combate à desinformação, conclui a pesquisadora Danielle

Hortência Trindade Bandeira (2019). Para a autora, a partir da leitura de Maria Inês Tomaél et

al (2004)15, existem 10 critérios para estabelecer uma base sólida de confiabilidade para

fontes de informações na internet.
O jornalismo digital e as redes sociais são as fontes de informação da internet mais
populares e devido a essa popularidade, as informações disponíveis nessas
plataformas alcançam muitas pessoas. É necessário a aplicação dos critérios de
qualidade de informação nos jornais digitais e nas redes sociais para proporcionar
uma experiência informacional confiável e de qualidade aos usuários.
(BANDEIRA, 2019, p.105)

Bandeira (2019) explora mecanismos de combate à desinformação. Para ela, todos

devem passar por uma alfabetização informacional, que envolve checagem de informações e

notícias e identificação de riscos nas formas de envio ou recebimento, observando-se se a

fonte é um site ou redes sociais digitais. Os critérios apresentados possibilitam maior controle

de qualidade informacional e são fundamentais na análise, na construção de filtros e na

possibilidade de educar sobre como a desinformação existe em ambientes online e físicos,

seja nas mídias tradicionais ou novas mídias e nas alternativas.

A partir da leitura sistemática dos artigos apresentados anteriormente e de livros

encontrados por meio desses artigos, é possível encontrar semelhanças e distanciamentos em

relação aos seguintes pontos:

a) um achado que aproxima as leituras do material encontrado com a proposta

desta monografia é a ideia de que a população de baixa renda tende a ser mais

15 TOMAÉL, Maria Inês et al. Critérios de qualidade para avaliar fontes de informação na internet. In:
TOMAÉL, Maria Inês; VALENTIM, Marta Lígia Pomim (Org.). Avaliação de fontes de informação na Internet.
Londrina: Eduel, 2004. p. 19-40. Disponível em:
<http://www.brapci.inf.br/_repositorio/2010/11/pdf_dfc000a67c_0013475.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2022
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prejudicada nas relações informacionais, seja pela falta de acesso a TICs que

comportem as demandas de uma Sociedade da Informação, seja pela baixa

instrução sobre o uso das TICs, ou ainda pela pouca disponibilidade financeira

para atualizar as ferramentas que envolvem a comunicação online ou por

meios tecnológicos. Destaca-se que a formação educomunicacional é pouco

estimulada para a população de baixa renda. Muitas vezes quando as políticas

públicas são implementadas, geralmente estão direcionadas apenas para

disponibilizar o acesso a TICs, sem pensar em outros fatores socioculturais e

econômicos que são importantes para a inclusão social e infocomunicacional

em uma Sociedade da Informação.

b) Também em convergência com este trabalho, há os resultados encontrados nos

estudos precedentes de que as estratégias governamentais e estatais são

fundamentais para melhorar o acesso à informação em uma sociedade com alto

nível de desigualdade. Os achados mostram a urgência da adoção de políticas

públicas que visem diminuir a desigualdade social brasileira, com uma

integração de ações socioeconômicas e educomunicacionais que resultem em

mudanças da legislação.

c) Um aspecto que afasta uma parte do material encontrado como referência

desta proposta é o recorte temporal. A maioria do material pesquisado engloba

o período de 2000 a 2015, quando se fomentavam políticas de

desenvolvimento tecnológico e maior acesso a melhores tipos de conexão e a

TICs para a população mais vulnerável, a situação atual é resultado da política

de facilidade de acesso ao crédito financeiro para parcela da população de

baixa renda, indicando uma maior capacidade estrutural, desse perfil

demográfico, para se inserir socialmente e informacionalmente.

d) a maioria dos trabalhos precedentes não enfoca especificamente a informação

política, seja em seus aspectos de produção, recepção, circulação e divulgação,

o que nos deixa otimistas quanto à oportunidade de contribuir, mesmo que de

forma inicial, para o conhecimento na área, podendo se agregar à discussão de

como essa parcela da população pode ser de fato incluída em uma Sociedade

da Informação.
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Capítulo 2 - Termos fundadores

Para responder às questões-síntese desta monografia, selecionamos para ler e

aprofundar dois conceitos fundamentais para compreender a dinâmica informacional e

comunicacional da sociedade brasileira: acesso à informação e desinformação. Buscamos a

definição desses termos predominantemente nas áreas de Comunicação e Ciência da

Informação, já que nelas se situam os objetivos desta monografia, mas não desconsideramos

seu caráter multifacetado e interdisciplinar, com contribuições do Direito e da Ciência

Política, dentre outras.  A seguir, faremos a apresentação dos achados dessa busca conceitual.

Acesso à informação

Ao pesquisar sobre acesso à informação, é recorrente se deparar com artigos e

produção científico-acadêmica ligados às leis e aos mecanismos de fiscalização e controle

sobre dados estatais e governamentais, temas constantemente associados ao campo

acadêmico do Direito. Assim, este trabalho se propõe a ampliar as possibilidades do termo,

pois ao se falar de acesso à informação pode-se combinar os conceitos ligados ao controle,

fiscalização e prestação de contas que essas produções costumam abordar, mas também olhar

para aspectos como inclusão social, digital e econômica como fenômeno também de acesso à

informação. Assim, desassociar a produção e a recepção de informações, em especial de

informações políticas, como fundamentais para a constituição de uma sociedade em rede vai

na contramão dos países ditos mais desenvolvidos, como aponta Felizola (2011) ao unir as

leituras de Trindade, Hesse, Kelsen entre outros juristas16.

Outro ponto que chama a atenção é a relação entre Estado Democrático de Direito e

acesso à informação. Na Constituição de 1988, assegura-se que: "a manifestação do

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo

não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição'' (BRASIL, 1988,

Art. 220). De fato, o Estado Democrático de Direito só pode existir com a participação dos

indivíduos na dinâmica social. A assimetria infocomunicacional entre diversos setores e

grupos da sociedade brasileira e mundial, no entanto, provoca exclusão, limitação ou

precarização do acesso à informação, indo contra a Constituição Federal e constituindo uma

ameaça à existência desse Estado. Assim, falar sobre acesso à informação passa não apenas
16 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Desafios e conquistas do Direito Internacional dos Direitos
Humanos no início do Século XXI.In: Desafios do Direito Internacional Contemporâneo; HESSE, Konrad. A
força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes; KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional;
LOEWENSTEIN, Karl.Teoría de la Constitución. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte; HÄBERLE, Peter. Estado
Constitucional Cooperativo. Trad. Marcos Augusto Maliska e Elisete Antoniuk; MENDES, Gilmar Ferreira [et
al.]. Curso de Direito Constitucional.
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por ações reativas geradas pela busca de informação, mas deve se iniciar pela proatividade,

ou seja, pela divulgação das ações estatais, pela busca da diversificação dos canais de

comunicação, sem deixar de lado a busca pela inserção socioeconômica da população

vulnerável.
A abordagem que se propõe aqui, entretanto, pressupõe o entendimento de boa parte
da doutrina contemporânea no sentido de admitir que o direito à comunicação
apresenta caráter multifacetado, na medida em que os aspectos de defesa (ou
liberdade), prestação e participação interagem constantemente na criação de um
direito fundamental completo e eficaz, sobretudo no momento histórico atual e,
com peculiaridades destacadas mais adiante, em uma sociedade em transição para a
sociedade em rede como a brasileira. Em decorrência desta posição, a maneira pela
qual o Estado enxerga o direito à comunicação e atua para lhe conferir eficácia é
alterada. (FELIZOLA, 2011, p. 225-226)

Como foi apresentado ao longo do trabalho, não é possível pensar no uso das

ferramentas de controle e fiscalização que atualmente são implementadas principalmente de

forma online/digital, sem acesso à informação, às TICs e ao conhecimento relacionado ao

exercício de tais ações. Pode-se elogiar instituições e áreas do Estado como fontes de

excelência no processo de prestar contas, fiscalizar e zelar pelo bem público, pode-se até

considerá-las democráticas, no entanto, deve-se estar atento se realmente estão sendo capazes

de atingir as mais diversas parcelas da população brasileira, pois para questionar e se

informar sobre a prestação de serviços públicos, e para a utilização de mecanismos de

responsabilização17 das instituições estatais, é necessária uma efetiva entrada na Sociedade da

Informação, o que depende de uma tríade de fatores: a motivação para fazê-lo, o

conhecimento do mundo digital e a disponibilidade de recursos tecnológicos e de conexão.

A partir da construção de um fundamento sólido relativo ao direito fundamental à
comunicação, especialmente como um direito à informação de mão dupla, faz-se
necessário agora relacionar tal aspecto ao contexto atual da sociedade em rede. Essa
realidade será abordada a seguir, bem como suas implicações e sua umbilical
conexão com a internet. (FELIZOLA, 2011, p. 233-234)

Portanto, buscar referências que deram certo em outros países e pensar como construir

uma experiência nacional, regional e/ou municipal das ações político-estatais, exige envolver

a sociedade civil e as organizações não governamentais neste processo de revolução

infocomunicacional. Com base em conceitos como o da Folkcomunicação e da

Educomunicação, é possível entender que ações de sucesso sobre experiências que buscam a

revolução tecnológica e formas de acessos mais amplos divergem de país para país, inclusive

nas diversas realidades regionais que existem no Brasil.

17 Tradução feita do termo accountability: “O termo inglês accountability foi traduzido ou usado como
fiscalização, responsabilização ou controle, embora o uso mais aceito e, por conseguinte, mais difundido, seja o
da prestação de contas. ” (ESPINOZA (in) Dicionário de políticas públicas, 2012, p. 16)
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Empreender na busca pelo acesso à informação, no contexto da população brasileira, é

diversificar as formas de ações e estimular a capilaridade de organizações já atuantes, além de

promover e proporcionar o surgimento de outras iniciativas que visem ao desenvolvimento do

conhecimento infocomunicacional. Pois, como aponta Castells (2002), o pensar ideológico de

cada região move e age em como os indivíduos irão interferir nessas ações inclusivas ou de

revolução tecnológica, assim, o acesso à informação está ligado diretamente à presença, à

ausência e ao nível de atuação estatal, da sociedade civil e de organizações não

governamentais.
De forma similar, o modelo de empreendimentos da revolução da tecnologia da
informação parece estar ofuscado pela ideologia. Os modelos de inovação
tecnológica japonês, europeu e chines não são apenas muito diferentes da
experiência norte-americana como também essa importante experiência é
frequentemente mal entendida [...] (CASTELLS, 2002, p. 105)

Ao abordar os desafios do acesso à informação, Castells (2002, p. 457- 458)

diferencia o tratamento dado ao tema pela Europa e pelos Estados Unidos em quatro campos

característicos. O primeiro leva em consideração onde e como os indivíduos podem receber

informações e interagir, sendo ou não influenciados pelas estratégias que o eventual emissor

possa ter traçado. A segunda característica aponta a crescente segmentação de públicos,

levando ao aumento da segregação dos usuários de tecnologias de informação, em que as

pessoas passam a ser cada vez mais atuantes na dinâmica comunicacional com maior

necessidade de entendimento e capacidade de utilizar as ferramentas existentes na busca por

informação. O terceiro aspecto são a integração e a interação conjuntas de todos os tipos de

informação em um sistema de comunicação, ou ao menos uma homogeneização de como o

entretenimento e como as informações são apresentadas, deste modo, mesmo que ocorra

segmentação e diversidade de público existem ligações entre os diversos meios apresentados.

Por fim, outra característica apresentada é a capacidade de captar os mais diversos aspectos

culturais, ou seja, a formulação do ambiente virtual comunicacional ocasionado das

interações ou passividade dos indivíduos consegue retratar as dinâmicas sociais e históricas e

as situações do cotidiano. Dessa forma, a virtualidade resultante do uso de tecnologias

consegue construir esse ambiente virtual indissociável da realidade fora dele

(CASTELLS,2002).

Desinformação

Ao buscar em dicionário sobre o termo desinformação, é possível encontrar as

seguintes definições “1. Ato ou efeito de desinformar, de suprimir uma informação, de

minimizar a sua importância ou de modificar o seu sentido. 2. Informação contrária à
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verdade, capaz de confundir ou de induzir em erro.3. Falta de conhecimento. (PRIBERAM,

2022).

Luhmann (1992) irá debater a improbabilidade da comunicação, elencando algumas

dificuldades ou restrições que limitam a sua efetividade. Embora a sua leitura agregue

profundidade à nossa monografia, a principal questão que escolhemos pesquisar sobre

desinformação é a própria dificuldade de se valorar se uma informação é boa ou não,

conforme explicado por Rosa Maria Quadros Nehmy e Isis Paim (1998). Para as

pesquisadoras, ao tentar se qualificar uma informação, é fundamental compreender a forma

como ela foi produzida e divulgada e o valor atribuído a ela pelo sujeito na dinâmica

infocomunicacional O presente trabalho também considera difícil qualificar uma informação

como boa:
Em síntese, noções como qualidade, eficácia e outras assinaladas, ao assumirem
uma carga valorativa tão evidente, não conseguem dar conta da complexidade dos
fenômenos que se pretende estudar. Pode-se mesmo inferir que a proposição de que
a informação pressupõe um valor positivo tenha contribuído para obscurecer sua
dimensão negativa e com isso limitadas as possibilidades de análise do papel da
informação nos diversos contextos da sociedade e dos serviços de informação.
(NEHMY, PAIM, 1998, p. 43)

Assim, em um contexto de desinformação, existe um debate na área da Comunicação

sobre qual termo utilizar quando se fala de: comportamentos, ações ou até omissões que

possam resultar na disseminação de mentiras, meias verdades ou dados errados/incompletos.

Enquanto alguns autores utilizam o termo Fake News para se referir à desinformação

propagada no contexto jornalístico, outras autoras e autores utilizam o termo desinformação.

Este trabalho reforça a ideia de que deve-se utilizar o termo desinformação, pois abarca as

diversas camadas que a produção intencional ou não de meias verdades e mentiras possui. O

termo desinformação diminui a possibilidade da construção de incongruências que o termo

Fake news (notícias falsas) pode produzir.

A Cientista da Informação Mirian de Albuquerque Aquino (2007) relaciona autores

para os quais a capacidade de boa produção informacional é indissociável dos conhecimentos

técnicos prévios dos usuários da informação. Mas, em vez de uma visão elitista sobre a

competência ou não de parte da sociedade em buscar e compreender informação, a autora

atribui a desinformação, em suas mais variadas concepções, como consequência do

afastamento da produção acadêmica da rotina das pessoas. Nesse sentido, defende a

responsabilidade e o papel proativo da Ciência da Informação em buscar fazer a ponte entre

informação e usuário:
A informação gera conhecimento nesse contexto das tecnologias da informação e
comunicação e traz a necessidade de a CI assumir a sua responsabilidade social para
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interrogar: Que informação? Para quem? Essas duas questões remetem-nos à ideia
de informação social em uma sociedade que, em princípio, defende o acesso de
todos os cidadãos às redes de comunicação e a necessidade de estarem informados
para atender às atuais exigências do mundo tecnológico. (AQUINO, 2007, p.11)

As limitações econômicas que uma parcela da população possa ter, ou o baixo

conhecimento técnico sobre como buscar informações, para Aquino (2007), não deveriam ser

vistas como justificativas do processo de desinformação. Ao contrário, deve-se buscar

ampliar a construção do pensamento crítico, pois a informação pode ser utilizada como

ferramenta de inserção e participação do público, reverberando diretamente na realidade da

parcela mais vulnerável da população. Os profissionais da área devem tentar estimular esse

grupo a transformar e ressignificar as ações passivas ligadas ao receber (des)informação à

produção ou recriação das informações, em um exercício ativo que pode mudar o contexto no

qual o indivíduo está inserido.
A informação pode ser vista como um elemento privilegiado para desenvolvimento
da consciência crítica nas atuais sociedades, nas quais os indivíduos se encontram
em uma quase « aderência » ou « imersão » na realidade objetiva. A « cultura do
silêncio », oriunda dos impactos das transformações econômicas, começa a ser «
rachada », e a consciência intransitiva começa a marchar para a transitividade
impulsionada pelas contradições. Esse, talvez, seria o momento adequado para se
iniciar uma ação informacional caracterizada pelo diálogo, a fim de impulsionar os
não incluídos a compreender criticamente sua realidade. Nessa ação, não se admite
a transferência de um conhecimento « neutro » mistificador, uma estratégia comum
aos grupos que detêm a ciência e a tecnologia sob o seu comando, mas a
conscientização dos grupos marginalizados pode ajudá-los a perceber que os
avanços econômicos, científicos e tecnológicos são necessários ao desenvolvimento
humano. (AQUINO, 2007, p.14)

Outro aspecto destacado pela autora é que a ocorrência de informação equivocada ou

imprecisa pode estar ligada ao excesso de informações que as pessoas recebem em um curto

espaço de tempo. A tal fenômeno é dado o nome de infodemia18. Para compreender esse

fenômeno e realizar os enfrentamentos necessários para vencê-lo, é importante não culpar as

tecnologias, mas compreendê-las de forma crítica:
Podemos sinalizar se somos favoráveis ou não à invasão das tecnologias da
informação e comunicação no processo de formação, mas chegou o momento de
nós, profissionais da informação, que temos o conhecimento e a informação como
nossas matérias-primas, enfrentarmos os desafios oriundos das TICs. Esses
enfrentamentos não significam a adesão incondicional ou a oposição radical ao
ambiente eletrônico, mas, ao contrário, significa criticamente conhecê-los para
saber de suas vantagens e desvantagens, de seus riscos e possibilidades, para, então,
transformá-los em ferramentas e parceiros, em alguns momentos, e dispensá-los, em
outros instantes. (AQUINO, 2007, p.15)

18 Denominação dada ao volume excessivo de informações, muitas delas imprecisas ou falsas (desinformação),
sobre determinado assunto, que se multiplicam e se propagam de forma rápida e incontrolável, o que dificulta o
acesso a orientações e fontes confiáveis, causando confusão, desorientação e inúmeros prejuízos à vida das
pessoas.
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Entender o papel dos comunicadores, pesquisadores e da população de forma geral é o

que eventualmente pode mudar a realidade do crescimento da desinformação em uma

sociedade cada vez mais conectada. A sociedade é dinâmica, assim, tanto instituições

públicas quanto privadas exercem um papel determinante sobre as possibilidades do processo

de construção infocomunicacional da sociedade na qual estão inseridas.

No contexto político, destaca-se a ação sobre o combate à desinformação realizado

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio da portaria n° 318 de 30 de março de 2022,

em que foi instituída a Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação19, composta por

autoridades, servidores, servidoras, colaboradores e colaboradoras voluntários(as) com o

objetivo de promover a defesa e o fortalecimento da imagem das instituições eleitorais e

construir formas de combater a desinformação em um contexto eleitoral, em uma parceria

entre a sociedade, os agentes políticos e os demais poderes institucionais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) também proferiu diversas decisões sobre o

bloqueio de perfis em redes sociais, como YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp e no

Telegram20, neste último, foi projetado o bloqueio do aplicativo em todo o país caso não

cumpridas as decisões judiciais para evitar informações falsas e imprecisas.

20 STF dá 24h para Telegram atender determinações e evitar bloqueio. Reportagem da Agência Pública.

19 Ação decorrente do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral,
instituído pela Portaria TSE nº 510, de 4 de agosto de 2021.
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Capítulo 3 - Procedimentos metodológicos

Neste capítulo, descreveremos o percurso metodológico da monografia, isto é, o

conjunto de técnicas utilizadas distribuídas em etapas da pesquisa. Basicamente foram

selecionadas duas técnicas para responder às perguntas-síntese da monografia:

1) Revisão bibliográfica e conceitual acerca do direito à informação,

comunicação online, legislação e segurança das informações das pessoas na

internet;

Foram buscadas autoras e autores da Comunicação e da Ciência da Informação que

estudam a dinâmica de acesso às TICs e cujos trabalhos, em certa medida, dialogam com os

objetivos desta pesquisa. Buscamos textos sobre prováveis limitações produzidas pela falta de

acesso, e se existem propostas de soluções tecnológicas, de legislação ou políticas públicas

para minimizar o eventual problema de acesso e suprimento de informações políticas. Essa

técnica ocorreu na etapa 1 da pesquisa, que foi definir os termos: acesso à informação da

população de baixa renda e desinformação e população de baixa renda, escolhidos

porque sintetizam o recorte de nosso objeto. Para estruturação da leitura e busca dos artigos

foi traçada a estratégia de observar as 10 primeiras páginas no Google acadêmico para cada

termo de busca definido, e dentro dos artigos indexados pela busca, separar os publicados na

área de Ciência da Informação ou Comunicação. Nas plataformas da BDM e CAPES, foi

definida para este trabalho a análise dos 30 primeiros resultados de monografias, teses e

dissertações que fossem indexados nos termos da busca. Tais números - 10 páginas ou 30

resultados de artigos - têm um caráter arbitrário, mas visaram manter a busca ajustada ao

tempo disponível pelo pesquisador.

A busca no Google Acadêmico com o termo acesso à informação da população de

baixa renda gerou a identificação de 17 dezessete artigos, sendo 7 (sete) na área de Ciência

da Informação, 4 (quatro) na área de Comunicação e os outros 6 (seis) artigos com

contribuições das duas áreas. Já na base da BDM foi encontrada 1 (uma) dissertação da área

de Comunicação e na base da CAPES foi obtida 1 (uma) dissertação de Mestrado da área de

Comunicação

Sobre o termo desinformação e população de baixa renda, na base do Google

Acadêmico foram encontrados 5 (cinco) artigos sendo 4 (quatro) na área de Comunicação e 1

(um) na área de Ciência da Informação, na plataforma da BDM foram localizadas 7 (sete)

dissertações, sendo 5 (cinco) da Comunicação e 2 (dois) da Ciência da informação, e no
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banco de dados da CAPES não foram encontradas teses ou dissertações dentro do recorte

proposto.

A segunda etapa de pesquisa foi a depuração dos artigos encontrados. Desprezamos

dois artigos porque, embora atendessem os critérios descritos anteriormente, visavam

somente a discutir estratégias de marketing na televisão aberta brasileira destinadas ao

público de baixa renda, sem nenhuma referência ao acesso à informação política.

A terceira etapa da pesquisa foi a leitura dos textos encontrados. Ainda nessa etapa,

também foi realizada a leitura da pesquisa TIC Domicílios (2021), em que são apontadas

situações de crescimento ou de crise e os aspectos tecnológicos que podem causar impacto no

recebimento de informações. Em nosso estudo, buscaremos descrever e analisar esses

aspectos, que são produtos e processos relacionados à circulação de informações e à própria

comunicação, como uso de computadores, notebooks e smartphones, qualidade da rede de

internet, conhecimento de redes sociais, entendimento do conceito de acesso à internet,

consumo de energia elétrica. Impactos tecnológicos significam quaisquer modificações

positivas ou negativas na forma de acesso a informações políticas, resultantes dos aspectos

tecnológicos identificados. Exemplos de impactos: baixa diversidade de fontes de

informação, impossibilidade de acessar a fonte de informação por limitação de dados de

internet, redução na produção de informação por falta de aparato tecnológico ou

conhecimento técnico do uso dos equipamentos e plataformas de divulgação.

A seguir, desenvolvemos a segunda técnica de pesquisa:

2) Questionários presenciais.

Optamos por uma dimensão empírica da pesquisa para de fato conhecer o uso das

TICs em uma parcela da comunidade Sol Nascente. Os questionários presenciais surgiram

como uma opção rápida, viável, de baixo custo e que não demandaria que os/as respondentes

tivessem acesso e familiaridade com a internet e com o uso de computadores para

respondê-los.

A quarta etapa da pesquisa foi a produção de questionários. Para fazê-lo, buscamos

leituras que orientassem a sua produção sem enviesamento por parte do aplicador, como falta

de clareza nas questões que se pretende apresentar. Adotamos como critérios o estudo

atencioso sobre o tema antes da produção do questionário, a busca por referências de

questionários sobre o assunto ou assuntos correlatos, além do cuidado durante o processo de

coleta de respostas. Em primeiro lugar, tentamos sensibilizar os/as respondentes, seguindo as

orientações de Novelli (2006)
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O questionário deve ser apresentado ao entrevistado com um texto introdutório, que
deve variar de acordo com o tipo de método de coleta selecionado: entrevista
pessoal, por telefone ou por correio. A introdução é importante, pois esclarece ao
entrevistado quais são os propósitos da pesquisa e busca sua cooperação nas
respostas. (Ana lucia Romero Novelli (in) BARROS, 2006, p.163)

A quinta etapa foi a aplicação do questionário no Instituto Mãos Solidárias (IMS),

uma Organização Não Governamental que atua na Região Administrava Sol Nascente, no

Distrito Federal, atendendo famílias em situação vulnerável. Trata-se de um programa

desenvolvido com objetivo sócio-educacional que inclui assistência social, saúde, esporte,

lazer e cultura. O projeto atende mais de 1200 crianças e mais de 3500 famílias, com

funcionamento de segunda a sexta-feira em dois turnos, pela manhã das 8h às 12h e no turno

da tarde, das 14h às 18h.

A aplicação do questionário ocorreu no período da manhã para quatro turmas de

pessoas atendidas no IMS, por intermédio da Conselheira Juliana Alves e professores de cada

turma, foram aplicados 50 questionários, desses, foram obtidos 31 questionários com todas as

questões preenchidas. Como não se tinha a dimensão de qual amostra seria acessível, foi

realizada, por conveniência, uma amostragem não probabilística.

Segundo Mattar (2013) a amostragem probabilística é um tipo de procedimento de

seleção baseado, ao menos em parte, no julgamento do pesquisador. As razões para o uso

dessa abordagem começa pela ausência de alternativa viável, pois a decisão de responder ou

não ao questionário depende dos respondentes. Outros motivos são a aplicação prática dos

questionários e se o motivo da pesquisa pode ser atendido fora de uma análise probabilística,

ou seja, se é viável e possível alcançar o número mínimo de respondentes estatisticamente

relevantes para uma análise probabilística e se o intuito da pesquisa é ou não voltado para

uma análise generalizada. Em nosso caso, por se tratar de uma pesquisa exploratória, a

generalização dos dados não é necessária para formalizar a intenção da pesquisa. Por fim,

existem os aspectos de disponibilidade de tempo, material humano e financeiro para a

realização de uma pesquisa probabilística. Destaca-se que para a realização de uma

amostragem probabilística é necessária a existência de dados sobre a população-alvo que

possibilitem construir as amostras probabilísticas para o cenário que se propõe estudar.

A sexta etapa de pesquisa foi a tabulação dos dados. Para verificar possíveis

correlações entre os dados obtidos, foi utilizado o Software IBM SPSS Statistics, um

programa estatístico para testes de hipóteses, análise estatística e busca de eventuais padrões.
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Capítulo 4 - Análise preliminar de resultados

Neste tópico, relataremos os principais resultados encontrados na pesquisa, cujos

gráficos e tabelas encontram-se no apêndice deste trabalho. A opção por manter esse material

no apêndice se deu para facilitar a diagramação, evitando espaços em branco ou até quebra de

figuras em páginas diferentes no corpo do trabalho. Reitera-se que fizemos o vínculo entre

resultados e figuras, isto é, ao clicar nas figuras, pode-se consultar os resultados, e vice-versa.

Acredita-se que, ao tornar o miolo da monografia mais coeso, a experiência de leitura será

facilitada.

A partir das respostas desses 31 respondentes foi possível construir o seguinte perfil

demográfico: Predominância do público feminino 71% (Figura 1), maior presença de pessoas

pretas/pardas 64,5% (Figura 2), com a escolaridade sendo o Ensino Médio completo 51,6%

(Figura 3), a faixa etária foi distribuída em três principais grupos, de 36 até 45 anos 32,3%,

de 46 até 55 anos 25,8%, de 26 até 35 anos 19,4% (Figura 5). Referente à ocupação 48, 4%

(Figura 4) estavam desempregados e a renda familiar predominante dos respondentes foi de

menos de 1 salário mínimo 41,9% (Figura 6). Em relação ao conhecimento de informática,

71% sabem algumas coisas, mas reconhecem que precisam saber mais, 9,7% afirmam não ter

dificuldades e 19,4% não têm conhecimento sobre informática (Figura 11). Portanto, em

termos de perfil, nosso público seria feminino, não branco, com ensino médio completo,

desempregado, com renda familiar até um salário mínimo e adulto.

Em síntese, existe a predominância do acesso às TICs televisão e celular no ambiente

familiar, como é apresentado na Figura 7, no local de trabalho e outros locais esse acesso para

uso pessoal diminui de forma significativa, exceto para a o acesso ao celular, conforme dados

apresentados respectivamente nas Figura 8 e 9. Como apresentado na Figura 10,

acrescente-se que, entre os respondentes, apenas duas pessoas indicaram não ter acesso à

internet. É importante constatar o alto uso da banda larga para o grupo escolhido, com mais

de 70%, com a segunda maior possibilidade de acesso à internet sendo os dados móveis.

Acredita-se que esse excelente acesso à banda larga está ligado ao barateamento do serviço

em alguns centros urbanos, por meio do crescimento da tecnologia fibra, e da alta competição

entre as provedoras de internet, o que deve ter diminuído seu custo. Destaca-se que a falta de

acesso no local de trabalho pode estar associada ao predomínio do desemprego no grupo

escolhido, ou ao exercício de funções mais braçais, como o trabalho doméstico, que são

exercidas sem contato direto com computadores e equipamentos eletrônicos. O celular é uma

exceção, já que o usuário desloca-se com seu próprio equipamento, mas seu uso,

provavelmente, não é incentivado no ambiente profissional. Em termos de perfil, portanto,
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nosso público faz uso principalmente das TICs televisão e celular, no ambiente doméstico,

com acesso à banda larga e aos dados móveis, e, quando trabalha, somente no celular.

Em aspectos gerais dos respondentes destaca-se: o percentual de respondentes que se

sentem pouco informados pelos meios de informação que acessam é 48,4% (Figura 17).

Sobre a procura por política, 41,9% (Figura 12) sabem o que querem pesquisar, conhecem

onde pesquisar, mas reconhecem que precisam saber mais. A frequência de busca política por

intermédio de Tecnologias de Informação e Comunicação é de uma vez por semana para

77,4% (Figura 18). Para 61,3% (Figura 19) dos respondentes o acesso à Tecnologia de

Informação e Comunicação que eles possuem não afeta o nível de acesso à política que eles

têm. Sobre cursos ou treinamentos para uso de tecnologias de Informação e Comunicação

(Figura 20), 77,4% não fizeram nenhum dos dois tipos, na Figura 22, é apresentado que 17

(dezessete) dos respondentes gostariam de fazer um curso sobre o tema, para 10 (dez) deles

um treinamento seria melhor e apenas 2 (dois) não gostariam de fazer curso ou treinamento

para uso de tecnologias de Informação e Comunicação.

Com a elaboração dos dados médios e mais gerais das pessoas que

responderam ao questionário, segue-se agora a exposição de cruzamentos de variáveis para

apontar como os respondentes se sentem em relação ao acesso de Tecnologias da Informação

e Comunicação, informação, política e a percepção de como e se são afetados por causa da

dinâmica e contexto sociocultural em que estão inseridos.

Na Tabela 1, são apresentados os dados obtidos pelo cruzamento das variáveis

sobre escolaridade; a frequência de busca política por intermédio de Tecnologias de

Informação e Comunicação e como os respondentes se sentiam em relação à procura por

política. É possível observar que não existe correlação nítida entre essas três variáveis

aplicadas sobre as pessoas do estudo, deste modo, a distribuição majoritária ficou

concentrada em três principais aspectos:

O primeiro: “Sei o que quero pesquisar, mas não sei onde encontrar” sendo 1 pessoa

com escolaridade de Ensino Fundamental Completo, 4 pessoas com o Ensino Médio

Completo e 1 pessoa com Ensino Superior Completo, todas elas com frequência de busca por

política de uma vez por semana.

O segundo aspecto de concentração foi “Sei o que quero pesquisar, mas só pesquiso

em redes sociais”, sendo 1 pessoa com escolaridade de Ensino Fundamental Completo e 1

Ensino Fundamental Incompleto, 3 pessoas com o Ensino Médio Completo e 1 pessoa com o

Ensino Médio Incompleto e 2 pessoas com Ensino Superior Completo, 6 dessas pessoas

tinham a frequência de busca por política de uma vez por semana, completando este grupo de
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concentração, a pessoa com Ensino Fundamental Incompleto tinha a frequência de busca por

política  de todos os dias.

O terceiro grupo de concentração foi “Sei o que quero pesquisar, conheço onde

pesquisar, mas reconheço que preciso saber mais” composto por pessoas de escolaridade

sendo 1 com o Ensino Fundamental Incompleto, 3 pessoas com o Ensino Médio Completo e

3 pessoas com o Ensino Médio Incompleto e 1 pessoa com Ensino Superior Completo e 1

pessoa com Ensino Superior Incompleto, 7 dessas pessoas tinham a frequência de busca por

política de uma vez por semana, 3 até três vezes por semana, 2 todos os dias e 1 com

frequência de mais de uma vez por dia.

A seguir foi aplicada a referência cruzada entre as variáveis: o quão informados as

pessoas se sentiam pelos meios de comunicação que acessavam; como se sentiam em relação

à procura por política e a renda familiar. Assim, destaca-se da Tabela 2: a maior parte das

pessoas que se sentiam pouco ou nada informadas eram as pessoas com renda familiar menor

que um salário mínimo. Já as pessoas com renda familiar de 1 salário mínimo até 3 salários

mínimos transitam entre os que se sentiam pouco informados, razoavelmente informados e

muito informados. As pessoas com renda familiar acima de 4 salários mínimos, ficaram entre

os que se sentiam pouco informados e razoavelmente informados.

Com relação a como elas se sentiam em relação à busca por política, houve uma

concentração de pessoas com renda familiar abaixo de 1 salário mínimo com a situação “Sei

o que quero pesquisar, mas não sei onde encontrar”. O aspecto “Sei o que quero pesquisar,

conheço onde pesquisar, mas reconheço que preciso saber mais” foi o que obteve mais

respostas. A segunda maior concentração de respostas foi no aspecto “Sei o que quero

pesquisar, mas só pesquiso em redes sociais” e a menor concentração foi em “Não tenho

dificuldades e estou satisfeito pela forma que pesquiso”, de interesse neste último item é que

as 4 respostas foram de 1 pessoa em cada faixa de renda, sendo duas pessoas que

consideravam serem pouco informados pelos meios de comunicação que acessavam e outras

duas pessoas que se sentiam muito informadas.

Outro aspecto a ser analisado foram as variáveis relativas a: autodeclaração étnica ou

renda familiar, respectivamente a Tabela 3 e Tabela 4, combinando as respostas com as

variáveis: a principal fonte de informação em relação à busca por política; se gostavam de

política. Desta forma, a Televisão foi a principal fonte de informação dos respondentes, o

aplicativo de mensagens WhatsApp, as redes sociais Facebook e Instagram e sites

jornalísticos tiveram um número próximo de respostas, mas aproximadamente de 5 a 8 vezes

menos que a televisão. Observando a disposição das respostas, não é possível traçar eventuais
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correlações entre renda familiar, gostar ou não de política e a etnia dos respondentes com as

principais fontes de informação em relação à política.

Ao analisar as variáveis: Como você se sente em relação à procura por política;

Ocupação; e a frequência de busca política por intermédio de Tecnologias de Informação e

Comunicação. Tais dados são apresentados na Tabela 5, a maior parte das pessoas tinha a

frequência de busca por política por intermédio de TICs de 1 vez por semana, ainda é

possível observar que as únicas pessoas que sabiam o que queriam pesquisar, mas não sabiam

onde encontrar, eram 4 pessoas sem emprego, 1 estudante e 1 que estuda e trabalha.

Na Tabela 6, foram abordadas as variáveis: o quão informado elas se sentiam pelos

meios de comunicação que acessavam; como elas se sentiam em relação à informática; se

acreditavam que o acesso à TICs afetava o nível de acesso à política.

A maioria dos respondentes, 19 pessoas, não consideram que o acesso à TICs afeta o

nível de acesso à política, para a análise serão separados em três aspectos: o primeiro são as

pessoas que compartilham o sentimento em relação à informática como: “Já sei algumas

coisas, mas reconheço que preciso saber mais”, desses, 9 se consideravam pouco informados

ou razoavelmente informados, neste grupo também constam 1 pessoa que se considerava

nada informada e 1 pessoa que se considerava muito informada; o segundo são as pessoas

que compartilham o sentimento em relação à informática como: “Não tenho dificuldades”,

ele é composto por 3 pessoas, 1 se considerava pouco informada, 1 razoavelmente informada

e 1 muito informada; o terceiro grupo são as pessoas que compartilham o sentimento em

relação à informática como: “Não tenho conhecimento sobre informática”, onde 3 se

consideravam pouco informadas e 1 nada informada.

As pessoas que consideravam o acesso atual como adequado e que afetava

positivamente é composto por 7 pessoas, todas essas 7 pessoas compartilham o sentimento

em relação à informática como: “Já sei algumas coisas, mas reconheço que preciso saber

mais”, entre elas 1 pessoa se considerava pouco informada, 4 razoavelmente informada e 2

muito informadas;

Por fim, as pessoas que consideravam o acesso atual como limitante e que afetava

negativamente o acesso à política, é composto por três pessoas que compartilham o

sentimento em relação à informática como: “Já sei algumas coisas, mas reconheço que

preciso saber mais” e por 2 pessoas que compartilham o sentimento em relação à informática

como: “Não tenho conhecimento sobre informática”. Todas as 5 pessoas se consideravam

pouco informadas.
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Da Tabela 7 até a Tabela 10, serão abordadas as variáveis: o quão informado os

respondentes se sentiam pelos meios de comunicação que acessavam; combinado com as

variáveis, “Você acha mais fácil procurar política na Televisão”, “Você acha mais fácil

procurar política na Internet”, “Você acha mais fácil procurar política em Jornais Impressos”

e “Você acha mais fácil procurar política em Conversas com Amigos”.

Assim, na Tabela 7, as pessoas que consideraram mais fácil procurar política na

Televisão, grupo formado por 15 pessoas, 2 se consideravam nada informadas, 8 pouco

informadas, 3 razoavelmente informadas e 2 muito informadas.

A Tabela 8 apresenta o grupo de pessoas que consideraram mais fácil procurar

política na Internet, grupo formado por 19 pessoas, 8 se consideravam pouco informadas, 7

razoavelmente informadas e 4 muito informadas.

Na Tabela 9 é composto o grupo de pessoas que consideraram mais fácil procurar

política em jornais impressos, grupo formado por 2 pessoas, ambas consideravam pouco

informadas.

A Tabela 10 relaciona as pessoas que consideraram mais fácil procurar política em

conversas com amigos, grupo formado por 5 pessoas, onde 4 delas se consideravam pouco

informadas e 1 pessoa se considerava razoavelmente informada.

Destaca-se a Figura 23 sobre o gosto por política. Nesse grupo economicamente

muito vulnerável, em que predomina o desemprego, aproximadamente 90% das pessoas não

gostam ou gostam pouco de política. As causas são diversas, mas há, de forma geral, um

desencanto com os políticos e uma associação dessa atividade com corrupção e “sujeira”,

além de ser considerada polêmica e causadora de conflitos. Já os poucos que gostam apontam

a seriedade da escolha política e o impacto que essas decisões podem trazer à sociedade.

Tentamos entender a suscetibilidade do grupo pesquisado à desinformação por meio

de quatro indicadores: a) se utilizam as redes sociais para buscar informação; b) se há pessoas

que não sabem onde obter informações políticas que desejam, c) se o grupo se sente pouco

informado; d) se tem pouco interesse por política; acreditando que a soma desses quatro

critérios compõe um cenário favorável à desinformação. Os resultados corroboram essa

possível suscetibilidade.
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Dessa forma, constatam-se alguns resultados preliminares que podem ser importantes

pistas para outros estudos:

a) No grupo pesquisado, há acesso às TICs televisão e celular e, apesar da

vulnerabilidade econômica, há acesso à internet por banda larga,

complementada por dados móveis;

b) Quase metade das pessoas não se sentem bem informadas sobre política;

c) A grande TIC que provê o acesso à informação política é a televisão;

d) As pessoas não gostam de política, mas muitas reconhecem que devem saber

mais;

e) Não é a falta de acesso às TICs que determina a falta de acesso às informações

políticas.

f) Em um cenário de desinteresse pela política, de

É um panorama de respostas muito complexo, que exige o aprofundamento em grupos

focais, o cruzamento dos dados com as histórias de vida e a compreensão da vivência política

que essas pessoas tiveram, sem dúvida marcada por decepções e desencanto com os políticos,

absorção pela luta pela sobrevivência e discussões políticas com colegas e familiares.
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Considerações Finais

A preocupação maior deste trabalho é contribuir para a reflexão sobre a falta de

acesso à informação política da população de baixa renda. Acreditamos firmemente que, de

forma geral, as pessoas votarão mal, continuarão a ser manipuladas por políticos

inescrupulosos e ligados aos interesses de grupos econômicos poderosos e terão poucas

condições de mudar a sua própria vida sem esse acesso qualificado. Sabemos que pessoas

com acesso à informação política, com alta renda e escolaridade nem sempre se interessam

pela temática política, e inclusive “votam mal”, isto é, contra os próprios interesses e os do

país, mas a nossa preocupação são os impactos diretos que o desinteresse e a desinformação

política têm sobre a vida das classes mais vulneráveis. Partimos do pressuposto de que a

internet, com todas as suas possibilidades, pode ser um lugar privilegiado para se entrar em

contato com essas informações. Dessa forma, as TICs podem se constituir uma variável

importante na construção do acesso.

Ao longo desta monografia, buscamos autores e autoras que tivessem preocupação

semelhante à nossa. A primeira constatação é que, nas áreas de Comunicação e Ciência da

Informação, ainda se estuda pouco a associação entre acesso à informação política, TICs e

classes mais vulneráveis. A outra constatação é que não basta ter acesso às TICs para usá-las:

há outros elementos que contam muito, como idade e escolaridade.

Ao irmos para um grupo vulnerável da comunidade Sol Nascente, amparado por uma

instituição que tria e elege pessoas necessitadas dentro da própria comunidade, observou-se o

predomínio das TICs televisão e celular, sendo que a primeira é a mais importante fonte de

informação política apontada pelos participantes da pesquisa. A internet estava acessível à

maioria dos respondentes. A grande maioria não gosta de política e se sente mal informada

em relação à política. O grupo acredita que não é a falta de acesso às TICs que impede o seu

acesso à informação política.

A partir desses achados preliminares, destacamos três questões:

a) A necessidade do Estado e da sociedade civil reforçarem a importância da

política como instrumento para a transformação das condições

socioeconômicas e culturais de um grupo e desvinculá-la apenas do que ocorre

nas urnas de quatro em quatro anos. Todas e todos precisamos de (in)formação

política!

b) Além das discussões sobre acesso e uso das TICs, é preciso reforçar o

conhecimento sobre as grandes possibilidades da internet que vão além do

entretenimento para as classes mais vulneráveis socioeconomicamente.
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c) São necessárias outras técnicas de pesquisa, como entrevistas

semi-estruturadas e grupos focais, para compreender a complexidade e as

aparentes contradições das relações de um grupo socialmente vulnerável com

as TICs.

Como egresso do curso de Comunicação Organizacional, sou levado a pensar no

papel das organizações públicas e privadas nas dinâmicas de acesso à informação, seja na

esfera da informação política, no aspecto da informação institucional, nas possibilidades de

entretenimento e informação de cunho comercial. Percebe-se uma movimentação para

elaborar e construir formas para diminuir a disseminação de desinformação, entretanto, tais

ações desassociadas de estímulo à diversidade do ambiente infocomunicacional dificilmente

resultarão em grandes avanços. Inegavelmente é imprescindível uma postura mais proativa da

estrutura estatal, acadêmica e da sociedade civil na inclusão das pessoas mais vulneráveis no

contexto infocomunicacional.

A partir das pistas que os dados coletados durante a produção desta monografia

sugerem, é possível reforçar a suspeita de que apenas a disponibilidade de acesso às TICs não

é suficiente para a emancipação, de forma geral, das pessoas em situação vulnerável para a

produção, recepção e questionamento das informações políticas.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO PARA PESQUISA

Questionário - Acesso à Informação Política

Olá, meu nome é Efraym, estudante de Comunicação Organizacional da Universidade

de Brasília. Estou fazendo uma pesquisa sobre como as pessoas utilizam a internet para se

informarem sobre política. O questionário leva apenas cinco minutos. Obrigado!

Perfil demográfico

1. Qual o seu gênero

(    ) Feminino

(    ) Masculino

(    ) Prefiro não dizer

2. Como você se autodeclara

(    ) Amarelo

(    ) Branco

(    ) Indígena

(    ) Preto/Pardo

(    ) Prefiro não dizer

3. Nível de escolaridade

( ) Ensino Fundamental incompleto ( ) Ensino Fundamental

completo.

(    ) Ensino Médio incompleto (    ) Ensino Médio completo

(    ) Superior incompleto (    ) Superior completo

4. Qual a sua ocupação

(    ) Estudante (    ) Estudo e trabalho (    ) Apenas trabalho

(    ) Desempregado (    ) Aposentado
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5. Faixa etária

(    ) Até 17 anos                 (    ) de 18 anos até 25 (    ) de 26 até 35 anos

( ) de 36 até 45 anos ( ) de 46 até 55 anos ( ) a partir de 56

anos

6. Renda familiar: (salário mínimo atual R$ 1.212)

(    ) Menos de 1 salário mínimo (    ) De 1 a salários mínimos

(    ) De 2 a 3 salários mínimos (    ) De 3 a 4 salários mínimos

(    ) Acima de 4 salários mínimos

Quais Aparelhos de Tecnologias você possui

7. Tecnologias de Informação e Comunicação em casa

(    ) Computador   (    ) Notebook   (    ) Smartphone         (    ) Celular    (    ) Smart tv

(    ) Televisão       (    ) Tablet         (    ) Câmera de vídeo (    ) Não tem acesso

8. Tecnologias de Informação e Comunicação no trabalho para uso pessoal

(    ) Computador   (    ) Notebook   (    ) Smartphone         (    ) Celular    (    ) Smart tv

(    ) Televisão       (    ) Tablet         (    ) Câmera de vídeo (    ) Não tem acesso

9. Tecnologias de Informação e Comunicação em outros locais para uso

pessoal

(    ) Computador   (    ) Notebook   (    ) Smartphone         (    ) Celular    (    ) Smart tv

(    ) Televisão       (    ) Tablet         (    ) Câmera de vídeo (    ) Não tem acesso

10. Qual o seu tipo de acesso à internet:

(    ) Banda Larga Conexão a cabo

(    ) Banda estreita (modem) Fibra

52



(    ) Dados Móveis

(    ) Não tenho acesso à internet

Percepção sobre o conhecimento sobre Tecnologias de Informação e

Comunicação

11. Como você se sente em relação à informática?

(    ) Já sei algumas coisas, mas reconheço que preciso saber mais.

(    ) Não tenho dificuldades

(    ) Não tenho conhecimento sobre informática

12. Como você se sente em relação à procura por política?

(    ) Sei o que quero pesquisar, mas não sei onde encontrar.

(    ) Sei o que quero pesquisar, mas só pesquiso em redes sociais

( ) Sei o que quero pesquisar, conheço onde pesquisar, mas reconheço que preciso

saber mais.

(    ) Não tenho dificuldades e estou satisfeito pela forma que pesquiso

13. Você acha mais fácil procurar por política em qual lugar?

(    ) Televisão (    ) Jornais impressos      (    ) Revistas    (    ) Internet

(    ) Conversas com amigos

14. Com relação a pergunta anterior, por quê?

15. Quais ações você realiza na busca por política?

(    ) Apenas usa as redes sociais
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(    ) Utiliza buscador para verificar a fonte da informação

(    ) Busca em sites jornalísticos

(    ) Não busca por política

Outro:

16. Em relação a busca por política, qual a sua principal fonte de informação:

(    ) Televisão      (    ) Jornal impresso   (    ) Revistas     (    ) Rádio

(    ) Site jornalístico, qual:

(    ) Facebook      (    ) Instagram       (    ) WhatsApp      (    ) Twitter    (    ) Telegram

17. O quão informado você se sente pelos meios de comunicação que você

acessa?

(    ) Nada informado

(    ) Pouco informado

(    ) Razoavelmente informado

(    ) Muito informado

18. Com qual frequência você busca política por intermédio de Tecnologias

de Informação e Comunicação?

(    ) Uma vez por semana

(    ) Até três vezes por semana

(    ) Todos os dias

(    ) Mais de uma vez por dia

19. Você acredita que o seu acesso à Tecnologia de Informação e

Comunicação afeta o seu nível de acesso à política?

(    ) Não afeta
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(    ) Sim, o acesso atual é adequado e afeta positivamente

(    ) Sim, o acesso atual é limitado e afeta negativamente

20. Você recebeu algum tipo de treinamento ou fez algum curso para uso de

Tecnologias de Informação e Comunicação?

(    ) Sim

(    ) Não

21. Caso a resposta tenha sido SIM para a questão 20: Qual?

22. Caso a resposta tenha sido NÃO para a questão 20: Você gostaria de

receber um treinamento ou fazer um curso sobre o uso de Tecnologias de Informação e

Comunicação?

( ) Fazer um treinamento ( ) Fazer um curso ( )

Nenhum

23. Você gosta de Política?

(    ) Sim, muito.

(    ) Um pouco.

(    ) Mais ou menos.

(    ) Não.

(    ) Detesto.

Por quê?
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APÊNDICE B – TABELAS

Tabela 1 - Escolaridade * Com qual frequência você busca política por intermédio de

Tecnologias de Informação e Comunicação * Como você se sente em relação à procura por

política?
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Tabela 2 - Renda Familiar * O quão informado você se sente pelos meios de

comunicação que você acessa? * Como você se sente em relação à procura por política?
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