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Abstract: Análise dos dados do Latinobarômetro de 2007 aponta idade e escolaridade 

como principais preditores do acesso à Internet no Brasil; gênero, cor da pele, ocupação e 

uma proxy para renda não apresentaram influência consistente. Ao mesmo tempo, público 

que integra a comunidade online mostrou maior mobilização, em termos de participação 

tradicional, e pouca diferenciação em matéria de opiniões sobre política, na comparação 

com os não-usuários da nova tecnologia. Evidências sugerem que a conexão ao mundo 

digital tende a dar voz a segmentos que já contam com acesso privilegiado a governantes 

e policy-makers, embora haja sinais da existência de oportunidades para outros setores 

sociais. E a importância do “digital divide” deve ser relativizada por conta da menor 

diferenciação de opiniões entre conectados e não-conectados. 
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Introdução 

O estudo do impacto da Internet na política brasileira até aqui tem enfatizado usos 

e potencial de interação representados por portais de governos, casas do 

Legislativo e campanhas eleitorais. Embora de elevada relevância, essa 

abordagem tem feito com que outras dinâmicas geradas pelas novas tecnologias 

sigam como campo ainda pouco explorado pela pesquisa brasileira. O espectro de 

conseqüências possíveis para a expansão do universo digital é amplo: redução 

dos custos de acesso à informação, pluralização das fontes disponíveis, 

superação dos fluxos de comunicação unidirecionais, enfraquecimento do poder 

dos gatekeepers tradicionais, prolongamento das redes de mobilização para além 

de fronteiras nacionais, possibilidade de deliberação e tomada de decisão em 

massa e em tempo real. Da promoção de novos valores ao florescimento da 

democracia direta, os processos políticos passíveis de influência parecem 

ilimitados. 

Este artigo pretende contribuir para melhor compreensão das relações entre o uso 

da Internet, de um lado, e a participação dos cidadãos e suas atitudes, de outro. 

Sua ênfase é nos fatores que determinam o acesso à Internet e no perfil do 

internauta em termos de participação e valores relacionados à política. Diante das 

possibilidades de ampliação da participação que as novas tecnologias 

representam, o estudo tem caráter exploratório e trabalha duas questões de fundo: 

os determinantes do acesso regular à Internet atuam apenas para reforçar a 

inclusão dos que já estão politicamente incluídos – como os mais escolarizados, 

os mais ricos ou os mais mobilizados – e assim se vê frustrada a chance de dar 

voz a setores com menos acesso a políticas públicas e policy-makers? E as 

opiniões dos internautas são atualmente representativas do conjunto da população 

ou, ao contrário, revelam vieses capazes de gerar distorções em políticas e 

deliberações públicas caso sejam tomadas como voz da maioria? 
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As evidências obtidas neste trabalho, a partir de análises estatísticas de dados de 

surveys, sugerem que o universo virtual tende a reforçar o poder de quem já tem 

poder. Apesar disso, a comunidade digital é capaz de atrair segmentos não 

usualmente associados à participação política tradicional. Em linha com resultados 

internacionais, os mais jovens apareceram sobre-representados nessa 

comunidade, um traço promissor caso essa presença se converta em 

envolvimento com a política. Além disso, características sócio-demográficas que 

em outros contextos se revelaram decisivas para reforçar a exclusão online de 

segmentos já com déficit de poder não se mostraram efetivas no caso brasileiro – 

etnia, ocupação, gênero e uma proxy para renda não afetaram as chances de se 

conectar à rede mundial de computadores de forma regular.  

Na tentativa de localizar o caso brasileiro no mapa global do uso de Internet, foi 

feita análise comparativa com Argentina e Chile, usando dados do 

Latinobarômetro, onda 2007. Trata-se de dois países selecionados por suas 

semelhanças com o Brasil do ponto de vista da trajetória histórica, ao mesmo 

tempo em que apresentam diferenças marcantes em termos de uso da World 

Wide Web (WWW); em matéria de acesso, ambos estão mais próximos da Europa 

do que do Brasil ou da América Latina. A comparação permitiu explorar em 

alguma medida a hipótese da normalização, segundo a qual distorções no acesso 

à Internet relacionadas a características sócio-demográficas tendem a 

desaparecer à medida que o uso da nova tecnologia se difunda para toda a 

sociedade. As evidências encontradas contrariaram essa hipótese. 

No que se refere ao perfil da comunidade online, também emergiram sinais de que 

conclusões sobre países de democracia mais antiga e com maior desenvolvimento 

econômico não podem ser simplesmente transpostas para a realidade brasileira 

ou sul-americana. O internauta brasileiro hoje não demonstra de forma consistente 

valores diferentes do restante da população. Não há sinais robustos da inclinação 

liberal na economia, de maior apoio à democracia ou de maior confiança nas 

instituições, detectados em estudos internacionais.  
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De forma geral, são achados que justificam visão menos pessimista sobre a forma 

como a nova tecnologia tem se expandido no Brasil, embora os dados revelem 

que fundamentalmente a Internet tem favorecido os setores com posição mais 

central na política e na sociedade. A Internet hoje contribui para incluir quem já 

está incluído, mas há sinais da existência de oportunidades para outros setores 

sociais. 

Nas seções a seguir, revejo conceitos que contribuem para a compreensão das 

dimensões políticas do uso da Internet, formulo as proposições que serviram como 

hipóteses de trabalho e procedo à análise estatística dos dados do 

Latinobarômetro. Por último, incluo uma discussão preliminar que propõe 

interpretações para as evidências encontradas e sobre como elas podem ajudar a 

compreender relações entre Internet e política hoje. 

Internet e democracia 

A interpretação sobre o sentido das mudanças que a Internet e as tecnologias 

digitais representam divide pesquisadores e ensaístas. Dentro dos limites deste 

artigo, é desnecessário revisar em detalhes as concepções conflitantes para o 

futuro da política e da sociedade, já sintetizadas em termos de abordagens ciber-

otimistas, ciber-pessimistas e ciber-céticas (ver NORRIS, 2001). Mas, com a 

difusão em escala mundial da World Wide Web, rumando para a saturação nas 

nações pioneiras e ampliando em saltos sua penetração em países em 

desenvolvimento (como Brasil, Argentina e Chile), torna-se cada vez mais viável 

avaliar empiricamente em que direção caminha a influência das tecnologias 

digitais no campo político. 

A participação é uma esfera privilegiada para observação desses impactos. Em 

primeiro lugar, por ser mecanismo central do funcionamento democrático. Em 

sentido mais amplo, a participação dos cidadãos é a base para o autogoverno que 

diferencia a democracia de outros regimes políticos. O voto é forma decisiva de 

tomar parte nos destinos da polity, mas há outros mecanismos que permitem ao 

indivíduo controlar as decisões coletivas que afetam sua vida, a exemplo de 
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grupos de pressão, de associações voluntárias e de processos relacionados às 

dinâmicas de opinião pública que informam e contribuem para a accountability dos 

policy-makers (DAHL, 1989; PAGE E SHAPIRO, 1992; VERBA, SCHLOZMAN E 

BRADY, 1995). 

Normativamente, é desejável que as decisões coletivas considerem 

igualitariamente as preferências de cada cidadão. No caso do voto, esse princípio 

é expresso pela máxima “um homem, um voto” e traduzido pela inclusão eleitoral 

ampla, que ao menos formalmente visa a garantir a igualdade como fundamento 

da escolha democrática. No caso do debate público, operam processos mais 

complexos, descritos por esquemas teóricos com diferentes ênfases: em termos 

de competição intra-elites (SCHUMPETER, 1984; DOWNS, 1999), especialização 

e foco em temas (CONVERSE, 2006; DAHL, 1989), divisão de trabalho entre 

segmentos do público (NEUMAN, 1986) e racionalização e deliberação coletiva 

(PAGE E SHAPIRO, 1992; HABERMAS, 2003), por exemplo. Ainda que a maneira 

em que esses processos são entendidos teoricamente seja controversa, é 

consistente a associação constatada entre preferências individuais e políticas 

públicas adotadas por governantes, ao menos em países como os Estados Unidos 

(PAGE e SHAPIRO, 1992; DELLI CARPINI e KEETER, 1997). 

As necessidades e reivindicações dos grupos com mais condições de fazer chegar 

suas preferências ao sistema político tendem a ter maior acolhida pelos 

mecanismos que processam esses inputs. Assim, a participação pelo voto (ou em 

campanhas), por meios não-eleitorais (em demonstrações públicas, abaixo-

assinados, contato direto com governantes, participação em grupos de pressão 

etc) e a expressão de demandas pela mídia tradicional são exemplos de canais 

para direcionar a atenção de policy-makers para preferências dos cidadãos, e 

assim levar a seu atendimento por políticas públicas. Na medida em que a 

participação aumenta a chance de acolhimento de demandas, a não-participação 

opera no sentido inverso, distanciando do sistema político quem não dispõe de 

canais ou não expressa suas preferências. Não à toa a participação desigual já foi 

descrita como persistente “dilema democrático não-resolvido” (LIJPHART, 1997).  
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Outro fator que torna a observação da participação especialmente relevante é o 

grande impacto esperado nessa dimensão da política por conta do avanço das 

novas tecnologias. A expansão da Internet, seja em termos de acesso do público, 

seja em termos da atenção dedicada pelos policy-makers, renova a forma como a 

questão da participação se apresenta. Esse novo canal de expressão de 

preferências concorre com a mídia tradicional em matéria de trafegar inputs para o 

sistema político. Em si, isso já representaria a abertura de uma nova frente para 

atuação na vida política. Mas as tecnologias digitais oferecem possibilidades ainda 

mais amplas e antes não imaginadas para os meios de comunicação, a exemplo 

da comunicação interativa e multidirecional, da capacidade de conexão 

instantânea, da erradicação das noções de distâncias, da oferta abundante de 

informação a custo baixo (BARBER, 1998). Torna possível, por exemplo, consultar 

a comunidade sobre determinada pendência em espaço curtíssimo de tempo ou 

mobilizar pessoas que não se conhecem em diferentes cantos do mundo.  

A tecnologia digital também é descrita como tendo potencial para ampliar o 

engajamento do cidadão na vida política. O modelo de participação proposto por 

VERBA, SCHLOZMAN e BRADY (1995) é especialmente útil para a compreensão 

desse ponto. Ele dá centralidade à motivação do indivíduo e aos custos com que 

tem de arcar para influenciar nas decisões públicas. De forma geral, os custos de 

participar são desproporcionalmente altos em relação aos benefícios, quando 

estes são tomados apenas em termos de ganhos materiais individuais. Mas não 

há paradoxo em participar, sustentam os autores, pois há outras motivações e 

recompensas envolvidas, relacionadas ao mundo dos valores – a satisfação de 

mostrar solidariedade, por exemplo. Ainda assim, os custos são capazes de limitar 

a participação; mesmo pessoas potencialmente interessadas necessitam de 

dinheiro, tempo, habilidades cívicas e conexões com redes de mobilização para 

superar os obstáculos iniciais. Isso ajuda a explicar por que, em décadas de 

investigação empírica, são recorrentemente os cidadãos com melhor situação 

econômica e maior centralidade social os que mais participam – seus custos para 

tentar influenciar os governantes são relativamente menores, por conta de 

estoques menos limitados de recursos pessoais. 
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Nessa equação, a Internet pode afetar tanto o fator motivação quanto o fator 

custos. É plausível pensar o internauta como tendo valores característicos, 

consolidados por efeito de seleção – a nova tecnologia atrai pessoas que tendem 

a ter perfil recorrente ou valores comuns – ou desenvolvidos no próprio universo 

virtual – alguém menos atento a determinado assunto ou abordagem pode 

desenvolver novas inclinações após participar, por exemplo, de chats. Se a 

Internet vê de fato florescer uma cibercultura com traços pós-materialistas, 

privilegiando a auto-expressão, as relações não-hierárquicas e a democracia 

participativa (NORRIS, 2001), pode-se esperar que esses valores favoreçam a 

motivação para participar. E, em matéria de custos, as tecnologias digitais 

reduzem drasticamente os recursos necessários na busca de informações e na 

comunicação, facilitando a organização de movimentos e entidades, a mobilização 

de ativistas e o contato com policy-makers ou intermediários, como líderes 

partidários e jornalistas. Os ganhos de produtividade também representam ganho 

de tempo (DELLI CARPINI, 2000) – embora os adolescentes sejam testemunhas 

de que o próprio mundo virtual oferece mil atrativos e formas para gastar o tempo 

excedente. 

Na revisão dos principais marcos teóricos do campo explorado neste artigo, ainda 

é preciso salientar diferenças entre as formas tradicionais de participação e a 

participação online. Nos Estados Unidos, algumas formas de participação pela 

Internet já rivalizam com as formas tradicionais – há seis anos, era quase a 

mesma a proporção de cidadãos que entravam em contato com autoridades pela 

Internet e a que utilizava meios como o correio e o telefone (CSRA, 2003). Há 

casos como o de Howard Dean, que surpreendentemente foi levado a liderar a 

disputa pela candidatura democrata à Presidência dos Estados Unidos em 2004 

graças à mobilização online (LEVY, 2004). 

Há sinais de que a participação online demande recursos diferentes da 

participação tradicional, operando em lógica que não permite a mera extrapolação 

das explicações teóricas da primeira para a segunda (BIMBER, 2000; KLING, 

1999; KIESLER ET AL., 2000). BEST e KRUEGER (2005) encontraram evidências 
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de que os fatores que predizem a participação online com freqüência são 

diferentes dos que influem na participação offline; as habilidades cívicas que 

favorecem a participação offline podem não representar diferencial no mundo 

virtual, sendo necessárias competências específicas para a navegação na World 

Wide Web, por exemplo. 

Desigualdade digital 

Por tudo isso, as potencialidades ampliadas dos canais digitais agravam a 

preocupação com o chamado “digital divide” (NORRIS, 2001), o gap entre os que 

estão incluídos no universo digital e os que estão fora dele. Há temor de que a 

marginalização em relação ao mundo online possa produzir cidadãos de segunda 

classe, pessoas cuja condição de perdedor potencial seria aprofundada pela 

escassez de competências informacionais. Em princípio, os candidatos à 

marginalização ampliada são justamente os grupos que já apresentam déficits de 

poder no mundo pré-digital, a exemplo dos mais pobres, dos menos 

escolarizados, dos redundantes no mercado de trabalho. Sem acesso à Internet e 

às novas tecnologias, correm o risco de se tornar invisíveis no mundo digital em 

que circulam governantes e policy-makers. Se essa tendência se verificar, as 

novas tecnologias estarão contribuindo para ampliar a desigualdade social, 

reforçando a marginalização já presente em outros quesitos sócio-demográficos e 

econômicos. Além da renda, aparecem como fatores decisivos para a inclusão – e 

a exclusão – digital a escolaridade (desvantagem para os menos escolarizados), a 

ocupação (desvantagem para os trabalhadores manuais) e, em alguns países, a 

cor da pele (desvantagem para etnias discriminadas, como os negros nos Estados 

Unidos) e o gênero (desvantagem para as mulheres). 

No que diz respeito especificamente à política, as novas tecnologias 

aprofundariam a diferença entre os que têm recursos e disposição para participar 

e os que não os têm. Com a agravante de que o grupo com mais recursos e o 

grupo com maior disposição tendem a se superpor, pois ambos são compostos 

por indivíduos de melhor condição social. Pessoas com renda mais alta tendem a 

participar mais pelos caminhos tradicionais e também a ter mais acesso à Internet. 
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Vários estudos constataram a associação entre renda e acesso à Internet em 

países com elevado nível de desenvolvimento econômico e humano (NTIA, 1999; 

OECD, 2000). E, ainda que os preditores da participação online sejam diferentes 

dos da participação tradicional, os indivíduos de condição socioeconômica mais 

elevada tendem a contar com os dois conjuntos de características (BEST e 

KRUEGER, 2005). 

Contra essa tendência, há a hipótese da normalização defendida por ciber-

otimistas. Como outras tecnologias, as digitais começariam sua difusão por 

segmentos de vanguarda com características de elite. Mas a expansão de seu uso 

levaria a Internet a ser mais e mais acessível a outros segmentos da sociedade, 

graças à queda nos custos de acesso e ao aumento na facilidade de operação. No 

limite, todos os segmentos teriam acesso às novas tecnologias. Em um balanço 

sobre os Estados Unidos feito por MARGOLIS e RESNICK (2000), à medida que a 

comunidade da Internet se aproximou da distribuição normal, o mundo digital se 

tornou um reflexo da população geral. Mas NORRIS (2001) não encontrou 

evidências que confirmassem essa hipótese para os países europeus na década 

de 1990. Os mais ricos tinham maior probabilidade de terem acesso no início do 

período e o gap se manteve constante na segunda metade daquela década, 

apesar do crescimento próximo de 10% ao ano na população conectada na 

região. Mesmo nos países que poderiam ser considerados vanguarda na difusão 

da tecnologia, como Reino Unido, Dinamarca e Luxemburgo, o fosso não se 

fechou. 

 

 

No Brasil, há sinais de haver grande associação entre posição social e acesso à 

Internet. Um indicador é a distribuição do acesso segundo a escolaridade. No 

terceiro trimestre de 2008, o contraste entre as faixas de escolaridade seguia forte: 

no grupo com até o segundo grau completo, 45% usam a Internet; esse índice 

sobe para 79% entre os que têm superior incompleto e atinge 92% para a faixa 
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com superior completo ou pós-graduação (IBOPE, 2008)2. Os homens se 

revelavam mais envolvidos com a tecnologia, com 73% deles afirmando ter 

acesso, contra 64% entre as mulheres. O acesso era mais comum na residência 

(45%) do que no local de trabalho (30,8%) ou na escola (31,9%). A idade aparecia 

como inversamente associada ao uso: no público entre 16 e 24 anos, 90% têm 

acesso; esse percentual cai a cada degrau etário, até chegar a 23% para as 

pessoas com mais de 65 anos. 

 

 

Em relação aos outros países considerados neste estudo, o Brasil tem os mais 

baixos percentuais de acesso à Internet, apesar de ter apresentado o maior 

crescimento nesta década e de liderar em número absoluto de internautas (gráfico 

1). A taxa brasileira de acesso, pelos critérios do Internet World Stats, é de 26,1% 

-- próxima da média latino-americana (24,2%) e da média mundial (21,9%). 

Argentina, com 39,3%, e Chile, com 44,9%, estão mais próximos da média 

européia (48,5%). 

 
Gráfico 1 – Usuários de Internet no Brasil, na Argentina e no Chile (em milhões)* 

 
Fonte: InternetWorldStats (disponível em http://www.Internetworldstats.com) 
* Usuário é considerado qualquer pessoa que cumpra dois requisitos: ter acesso a um ponto de Internet e ter os 
conhecimentos básicos necessários para operar a tecnologia 

                                                           
2
 Os levantamentos do Ibope nessa área usam como universo de amostra o conjunto das pessoas com 16 ou 

anos ou mais que possuem telefone 
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A intenção deste estudo foi investigar duas perguntas de fundo: no Brasil, os 

fatores que determinam o acesso regular à World Wide Web atuam apenas para 

reforçar a inclusão dos que já estão politicamente incluídos, como os mais 

escolarizados ou de renda mais alta, que também tendem a participar mais? E as 

opiniões dos internautas são atualmente representativas do conjunto da 

população, ou produzem representações do conjunto da polity com distorções que 

podem influenciar o julgamento de governantes – através de enquetes online, por 

exemplo? Para avançar no entendimento dessas questões, passamos à análise 

inferencial dos dados, contemplada na seção seguinte. 

 

Análise dos dados 

Para avaliar os preditores do acesso à Internet no Brasil e o perfil do internauta em 

termos de participação tradicional e atitudes políticas, apresentando perspectiva 

comparada com dois outros países sul-americanos – Argentina e Chile –, foram 

usados dados do survey Latinobarômetro, onda de 2007. O trabalho com análise 

secundária de dados impõe limitações. Seria especialmente desejável avaliar a 

participação online, mas o questionário utilizado pelo Latinobarometro não 

contemplou esse tipo de conteúdo. No caso da renda, foi utilizada uma proxy, pois 

não havia pergunta direta sobre rendimentos individuais ou familiares do 

entrevistado3. Em matéria de valores, o desenho ideal de pesquisa envolveria 

baterias de perguntas que permitissem construir índices, de forma a aumentar a 

consistência com que a posição do respondente é localizada; no entanto, o 

questionário aplicado em 2007 não tinha esse objetivo expresso e para algumas 

dimensões só oferece perguntas isoladas. Levando em conta limitações como 

essas, foram consolidadas quatro proposições principais, tomadas como hipóteses 

de trabalho: 

                                                           
3
 O entrevistado foi convidado a imaginar uma escada com dez degraus, em que o primeiro degrau conteria 

os mais pobres e o décimo, o mais rico. Em seguida, foi convidado a se localizar em um dos degraus. Após 

analisar a distribuição das freqüências, foi construída a variável utilizada nas análises seguintes, atribuindo-

se renda baixa aos que se localizaram até o degrau 4, renda média para os que se localizaram no degrau 5 e 

renda alta para os que se localizaram em degraus mais elevados.  
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1- No Brasil, escolaridade, renda e ocupação são determinantes consistentes do 

acesso regular à Internet, reproduzindo o padrão de países desenvolvidos 

economicamente; 

2 - O internauta brasileiro apresenta níveis de participação tradicional mais 

elevados do que o restante da população, reproduzindo o padrão de países 

desenvolvidos; 

3 - O internauta brasileiro apresenta valores ligados à política diferenciados do 

restante da população, reproduzindo o padrão de países desenvolvidos; espera-se 

que apóie mais a democracia, que tenha maior confiança nas instituições, que 

seja mais liberal e menos estatista em matéria de economia, que defenda pontos 

de vista mais igualitários em termos sociais e que seja mais tolerante nos 

julgamentos morais. 

4 – Argentina e Chile apresentam menor diferenciação entre usuários e não-

usuários da Internet, por conta da normalização decorrente da maior difusão 

proporcional da nova tecnologia. 

O primeiro passo da análise foi identificar fatores sócio-demográficos, políticos e 

relacionados ao uso da mídia tradicional que podem favorecer o acesso à World 

Wide Web. Foi utilizada como variável dependente o uso regular da Internet, 

entendido como acesso diário ou ocasional, que apresentou as freqüências abaixo 

(tabela 1). 

 
Tabela 1 – Uso regular da Internet (freqüências, em %) 
Brasil, Argentina e Chile 
 Brasil Argentina Chile 

Usa diariamente ou ocasionalmente 32,9 43,3 33,9 

Nunca usou ou quase nunca usa 67,1 56,7 66,1 

Para o Chile, a proporção de usuário apresentou discrepância em relação aos 

dados do Internet World Stats, enquanto Brasil e Argentina estão em patamares 

compatíveis com aqueles números. Isso se explica pela maneira diversa com que 

as duas fontes obtiveram o indicador: o Latinobarômetro pretende representar 
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100% da população do país, mas usa variáveis sócio-demográficas para 

estratificar a amostra; o Internet World Stats trabalha com amostragem destinada 

a apurar mais precisamente a parcela de usuários da Internet. A discrepância 

precisa ser levada em consideração na interpretação dos dados, pois no caso do 

Chile o teste da hipótese de normalização pode acabar prejudicado. 

Determinantes do uso 

O primeiro passo da análise consistiu em verificar os determinantes do uso regular 

de Internet. Para cada país, foram construídos três modelos de regressão. O 

primeiro tem apenas quesitos sócio-demográficos como variáveis independentes; 

o segundo, inclui variáveis políticas (interesse declarado e participação em 

entidades secundárias); e o terceiro, abrange uso da mídia tradicional – exposição 

intensiva (mais de 5 vezes por semana) a noticiários de TV, jornal ou rádio. 

Os modelos para o caso brasileiro (tabela 2) apontaram a consistência da 

escolaridade como preditora do acesso à Internet. Nos três casos, as variáveis 

relativas à educação formal tiveram significância e com razões de chance 

elevadas. No primeiro modelo, a chance de alguém com superior incompleto ou 

mais escolaridade ter acesso regular foi 63,6 vezes a de alguém que tem primário 

incompleto – a categoria de referência para essa variável – mesmo com o controle 

das outras variáveis sócio-demográficas. 

Uma variável relacionada ao local de moradia também mostrou influência 

independente consistente nos três modelos. Pessoas que moram em grandes 

centros, com mais de 100 mil habitantes, têm maior chance de serem usuárias da 

Internet. A idade, como era de se esperar, também se mostrou preditor robusto em 

todos os modelos. A chance de acessar a Internet diminui com os anos de vida – 

uma pessoa com mais de 55 anos tem 0,081 vez a chance de um jovem de 16 a 

25 anos de se conectar ou, calculando inversamente, o grupo mais jovem tem 

12,3 vezes a chance do mais velho. 
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Tabela 2 – Brasil - Regressão logística* 
Acesso regular à Internet 

 Modelo 1 
(só sócio-demográficas) 

Modelo 2 
(com variáveis políticas) 

Modelo 3 
(com mídia tradicional) 

 Razão de 
chance 

p Razão de 
chance 

p Razão de 
chance 

p 

Idade (ref.: de 16 a 25 anos)       
De 26 a 35 ,355 ,000 ,344 ,000 ,356 ,000 

De 36 a 45 ,268 ,000 ,256 ,000 ,217 ,000 

De 46 a 55 ,199 ,000 ,180 ,000 ,181 ,000 

Mais de 55 ,081 ,000 ,069 ,000 ,072 ,000 

       
Mulher ,790 ,177 ,922 ,659 1,004 ,985 
       
Escolaridade (ref. 1

ário
 inc.)       

1
ário 

completo 3,672 ,000 3,626 ,000 4,730 ,000 

2
ário

 incompleto 7,327 ,000 6,251 ,000 6,785 ,000 

2
ário

 completo 11,453 ,000 10,126 ,000 9,889 ,000 

Sup. incompleto ou mais 63,560 ,000 48,807 ,000 65,312 ,000 

       

Renda (ref. baixa)       
Média 1,353 ,133 1,408 ,096 1,370 ,169 
Alta 1,171 ,451 1,167 ,475 ,968 ,895 
       
Ocupação (ref.: manuais)       
Donos, liberais e gerenciais 1,444 ,235 1,427 ,265 ,934 ,851 
Estudantes 1,806 ,107 1,626 ,191 2,388 ,057 
Não-pea ,760 ,198 ,784 ,261 ,643 ,067 
       
Etnia(ref:negro/mulato/mest)       
Branco 1,198 ,305 1,220 ,270 1,087 ,679 
Outros (inclui indígenas) ,852 ,675 ,866 ,716 ,939 ,880 
       
Moradia (ref. até 20 mil hab)       
Mais de 20 mil a 100 mil  1,469 ,169 1,612 ,100 1,812 ,057 
Mais de 100 mil 2,173 ,007 2,336 ,005 1,963 ,039 

       

Interesse por política   1,884 ,004 1,870       ,008 

       

Associativismo       
Partido   1,175 ,552 1,216        ,504 
Sindicato   1,126 ,633 1,271 ,374 
Igreja   ,991 ,961 ,886 ,579 
Grupo esportivo/lazer/cultura   1,991 ,001 2,142 ,001 

       
Mídia (5 ou + vezes/semana)       
Vê notícias na TV     1,168 ,446 
Lê jornal     1,861 ,033 

Ouve notícias no rádio     1,048 ,824 
       
Constante ,163 ,000 ,106 ,000        ,094        ,000 
N  1166  1145          966 
 r

2 
Negelkerke 

,538 
Teste de H&L 

,612 
r

2 
Negelkerke 

,559 
Teste de H&L 

,234 
r

2 
Negelkerke 

,587 
Teste de H&L 

,030 

*Negrito destaca significância até p<0,05 

 

Renda, ocupação, gênero e etnia não mostraram influência para determinar a 

chance de acesso à Internet. O resultado para a renda é especialmente 
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surpreendente. É preciso relembrar que se trata de uma proxy; no entanto, a 

variável teve significância nos casos de Argentina e Chile, como se verá adiante. 

Os resultados do modelo 2 indicaram que o interesse por política também é 

preditor efetivo do acesso. Controladas todas as outras variáveis, quem declarou 

muito ou algum interesse por política tem 1,884 vez a chance de se conectar em 

relação a uma pessoa que se considera desinteressada. No modelo completo, a 

variável manteve sua significância. Pertencer ou ter pertencido a partido, sindicato 

ou igreja não foi determinante para o acesso. Tomar parte em associação 

esportiva, de lazer ou cultural, sim. É possível supor que no Brasil esse tipo de 

entidade tenda a disponibilizar pontos de acesso à World Wide Web, favorecendo 

o acesso – e o achado pode ser um indicativo relevante para informar políticas 

públicas e a ação de ONGs. 

Por fim, no modelo 3, apenas a leitura freqüente de jornais mostrou-se 

determinante adicional para o uso regular. É preciso observar que, por limitações 

na coleta de dados para as variáveis da mídia tradicional, 19,8% das observações 

entradas nesse modelo foram consideradas “missing”. Isso comprometeu 

parcialmente a capacidade do modelo para prever os casos de y=1, isto é, os 

casos de uso regular da Internet, como indica o teste de Hosmer e Lemeshow em 

nível crítico (0,030). 

Os resultados para a Argentina (tabela 3) têm mais semelhanças do que 

diferenças em comparação com o caso brasileiro. Idade, escolaridade, local de 

moradia e interesse por política tiveram significância em todos os modelos em que 

foram incluídos. No entanto, também mostraram influência consistente renda e 

ocupação, que não tiveram significância no caso brasileiro. Alguém que declarou 

estar nos degraus mais elevados da riqueza – portanto caracterizado aqui como 

tendo renda alta – tem 2,2 vezes a chance de uma pessoa que se vê nos degraus 

mais baixos. No caso da ocupação, o que fez diferença foi a condição de 

aposentado, dona-de-casa ou desempregado: argentinos definidos como não-PEA 

têm menos chance de ser usuários da Internet do que um empregado manual. 
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Tabela 3 – Argentina - Regressão logística* 
Acesso regular à Internet 
 Modelo 1  

(só sócio-demográficas) 
Modelo 2 
(com variáveis políticas) 

Modelo 3 
(com mídia tradicional) 

 Razão 
chance 

p Razão 
chance 

p Razão de 
chance 

p 

Idade (ref.: de 18 a 25 anos)       
De 26 a 35 ,483 ,004 ,452 ,002 ,445 ,003 

De 36 a 45 ,411 ,001 ,340 ,000 ,324 ,000 

De 46 a 55 ,255 ,000 ,188 ,000 ,148 ,000 

Mais de 55 ,098 ,000 ,067 ,000 ,046 ,000 

       
Mulher ,998 ,990 1,210 ,297 1,417 ,077 
       
Escolaridade (ref.: 1

ário
 inc.)       

1
ário 

completo ,570 ,230 ,545 ,203 ,560 ,255 
2

ário
 incompleto 2,721 ,017 2,212 ,063 2,243 ,077 

2
ário

 completo 4,745 ,000 4,006 ,001 4,079 ,002 

Sup. incompleto ou mais 17,803 ,000 13,195 ,000 10,956 ,000 

       

Renda (ref.: baixa)       
Média 1,799 ,006 1,820 ,007 2,011 ,004 

Alta 2,249 ,000 2,138 ,001 2,131 ,002 

       
Ocupação (ref.: manuais)       
Donos, liberais e gerenciais 1,349 ,218 1,342 ,237 1,298 ,322 
Estudantes 1,676 ,234 1,802 ,176 1,851 ,162 
Não-pea ,419 ,000 ,437 ,000 ,420 ,000 

       
Etnia (ref.:indígena/ mestiço)       
Branco 1,317 ,176 1,326 ,175 1,258 ,300 
Outros (inclui negro/mulato) 1,278 ,529 1,095 ,822 1,044 ,922 
       
Moradia (ref.: até 20 mil hab)       
Mais de 20 mil a 100 mil  1,232 ,504 1,173 ,619 1,196 ,591 
Mais de 100 mil 2,426 ,001 2,679 ,000 2,507 ,001 

       

Interesse por política   1,684 ,006 1,633 ,015 

       
Associativismo       
Partido   1,353 ,200 1,434 ,145 
Sindicato   1,957 ,016 2,152 ,010 

Igreja   ,957 ,822 ,941 ,765 
Grupo esportivo/lazer/cultural   1,411 ,074 1,504 ,044 

       
Mídia (5 ou + vezes/semana)       
Vê notícias na TV     ,715 ,093 
Lê jornal     2,190 ,002 

Ouve notícias no rádio     1,542 ,022 

       
Constante ,213 ,002 ,168 ,000 ,156 ,001 
N  1107  1101  1004 
 r

2 
Negelkerk 

,534 
Teste H&L 
,389 

r
2 
Negelkerk 

,555 
Teste H&L 
,233 

r
2 
Negelkerk 

,573 
Teste H&L 

,294 

*Negrito destaca significância até p<0,05 

 

No quesito associativismo, são os sindicatos – mais do que as entidades 

esportivas ou culturais – que favorecem a conexão à Internet, eventualmente por 

disponibilizarem pontos de acesso aos associados. E, no que toca à mídia, tanto a 
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exposição a jornais quanto a notícias no rádio foram preditores com significância – 

mas também no caso argentino houve elevada proporção de “missings” (16,3%) 

no terceiro modelo. 

No caso chileno (tabela 4), mais uma vez renda e ocupação aparecem como 

variáveis cruciais para determinar o acesso. Com uma novidade: a condição de 

proprietário, profissional liberal ou funcionário gerencial favoreceu a conexão, se 

comparada à do assalariado manual; a de não-PEA desfavoreceu. Arredondando 

números, o proprietário de um negócio no Chile tem duas vezes mais chance de 

estar conectado à Internet do que um funcionário seu que faça trabalho manual; 

mas um desempregado tem metade da chance desse funcionário manual de ter 

acesso regular à rede mundial digital. 

Idade, escolaridade, local de moradia e interesse por política voltaram a 

apresentar significância em todos os modelos. Usos da mídia tradicional não se 

mostraram preditores no terceiro modelo (que teve 29,8% dos casos dados como 

“missing”). 

O modelo 2 do Chile foi o único em que uma variável relacionada à cor da pele 

indicou fazer diferença. As variáveis relativas à etnia foram codificadas de maneira 

diversa, conforme o país. No Brasil, a categoria de referência é a de negros, 

mulatos e mestiços (e mestiço foi entendido como filho do negro com o branco); a 

categoria outros inclui indígenas, orientais e indivíduos que também não se 

classificaram como brancos. Nos outros dois países, a categoria de referência é a 

de indígenas e mestiços (e mestiço foi entendido como filho do indígena com o 

branco); a categoria outros engloba negros, mulatos e pessoas que se 

classificaram de forma diferente das anteriores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

Tabela 4 – Chile - Regressão logística* 
Acesso regular à Internet 

 Modelo 1 
 (só sócio-demográficas) 

Modelo 2  
(com variáveis políticas) 

Modelo 3 
(com mídia tradicional) 

 Razão de 
chance 

p Razão de 
chance 

p Razão de 
chance 

p 

Idade (ref.: de 18 a 25 anos)       
De 26 a 35 ,259 ,000 ,241 ,000 ,210 ,000 

De 36 a 45 ,096 ,000 ,084 ,000 ,087 ,000 

De 46 a 55 ,094 ,000 ,088 ,000 ,102 ,000 

Mais de 55 ,055 ,000 ,042 ,000 ,050 ,000 

       
Mulher 1,016 ,935 1,284 ,231 1,403 ,157 
       
Escolaridade (ref.: 1

ário
 inc.)       

1
ário 

completo 1,333 ,587 1,486 ,472 3,876 ,043 

2
ário

 incompleto 4,160 ,000 4,187 ,001 5,618 ,003 

2
ário

 completo 5,986 ,000 5,584 ,000 7,992 ,000 

Sup. incompleto ou mais 48,731 ,000 47,591 ,000 64,444 ,000 

       

Renda (ref.: baixa)       
Média 2,168 ,000 2,065 ,001 2,622 ,000 

Alta 2,661 ,000 2,597 ,000 2,842 ,000 

       
Ocupação (ref.: manuais)       
Donos, liberais e gerenciais 2,166 ,008 2,040 ,018 2,145 ,027 

Estudantes 2,023 ,110 1,842 ,194 2,051 ,198 
Não-pea ,568 ,011 ,578 ,016 ,483 ,006 

       
Etnia (ref: indígena /mestiços)       
Branco ,862 ,411 ,980 ,915 ,885 ,573 
Outros (inclui negro/mulato) 2,741 ,061 4,064 ,013 3,609 ,061 
       
Moradia (ref.: até 20 mil hab)       
Mais de 20 mil a 100 mil  2,305 ,004 2,329 ,004 2,563 ,005 

Mais de 100 mil 2,038 ,001 2,005 ,002 2,066 ,006 

       

Interesse por política   1,696 ,011 1,705 ,025 

       
Associativismo       
Partido   1,639 ,122 1,536 ,216 
Sindicato   1,123 ,685 ,901 ,742 
Igreja   ,962 ,854 1,034 ,893 
Grupo esportivo/lazer/cultural   1,537 ,053 1,780 ,021 

       
Mídia (5 ou + vezes/semana)       
Vê notícias na TV     ,862 ,540 
Lê jornal     1,336 ,304 
Ouve notícias no rádio     1,044 ,842 
       
Constante ,220 ,002 ,152 ,000 ,085 ,000 
N  1105  1078  843 
 r

2 
Negelkerke 

,564 
Teste H&L 
,330 

r
2 
Negelkerke 

,582 
Teste H&L 
,544 

r
2
Negelkerke 

,583 
Teste H&L 

,542 

*Negrito destaca significância até p<0,05 

 

Participação tradicional 

No passo seguinte, foi utilizada análise de médias para verificar se os internautas 

dos três países se diferenciam do restante da população em termos de 
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participação tradicional. Nesse ponto do estudo, a idéia é comparar os dois 

públicos sem controle de outras variáveis, sócio-demográficas ou políticas. Dessa 

forma, os resultados espelharão diferenças que podem ser entendidas não como 

geradas independentemente pelo uso da Internet, mas como fruto da própria 

condição social dos usuários. 

A abordagem pode ser considerada adequada levando-se em conta que o objetivo 

é mais cotejar a comunidade online com o restante da população do que verificar 

onde se originam eventuais diferenças de perfil – hipótese em que regressões 

multivariadas seriam mais indicadas. Com o procedimento estatístico adotado, se 

os mais ricos ou mais escolarizados estão desproporcionalmente representados 

no mundo virtual, a análise possibilitará que o efeito disso se expresse. O teste T, 

de consistência das médias, indica se é possível inferir que as diferenças se 

reproduzem no universo geral da população. 

 

Tabela 5 – Brasil – Análise de média 
Acesso à Internet x participação 

 Usa a Internet 
regularmente 

(i) 

Nunca usou ou 
quase nunca 

(ii) 

Diferença 
(i – ii) 

(com teste T) 

Assinou abaixo-assinado ,1224 ,0691 + ,05337* 

Tomou parte em manifestação autorizada  ,2077 ,1232 +,08444** 

Fez protesto sem autorização ,1825 ,0808 + ,10170** 
**Significância até p<0,001 *Significância até p<0,05 

Tabela 6– Argentina– Análise de médias 
Acesso à Internet x participação 

 Usa a Internet 
regularmente 

(i) 

Nunca usou ou 
quase nunca 

(ii) 

Diferença 
(i – ii) 

(com teste T) 

Assinou abaixo-assinado ,3598 ,2012 + ,15862** 

Tomou parte em manifestação autorizada ,2677 ,1147 + ,15304** 

Fez protesto sem autorização ,1697 ,0512 + ,11842** 
**Significância até p<0,001 *Significância até p<0,05 

Tabela 7 – Chile – Análise de médias 
Acesso à Internet x participação 

 Usa a Internet 
regularmente 

(i) 

Nunca usou ou 
quase nunca 

(ii) 

Diferença 
(i – ii) 

(com teste T) 

Assinou abaixo-assinado ,1828 ,0852 + ,09760** 

Tomou parte em manifestação autorizada ,1526 ,0625 + ,09013** 

Fez protesto sem autorização ,0938 ,0292 + ,06467** 
**Significância até p<0,001 *Significância até p<0,05 
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Como se verifica nas tabelas 5 a 7, tanto no Brasil quanto na Argentina e no Chile 

o usuário da Internet se apresenta como cidadão mais mobilizado do que o 

restante da população. Questionado sobre as três formas de participação 

contempladas no questionário do Latinobarômetro, o grupo que acessa 

regularmente a Internet respondeu mais positivamente a cada um dos quesitos do 

que os não-usuários. E as diferenças demonstraram significância estatística. 

 

Opinião do internauta 

A última etapa da análise verificou as diferenças de opiniões entre a comunidade 

online e o restante da população. No Brasil (tabela 8), o internauta confia menos 

no governo, no Congresso e na igreja, é mais sensível à desigualdade de renda e 

mais tolerante em relação ao aborto. Nos outros sete quesitos, não foram 

observadas diferenças consistentes nas atitudes dos dois públicos.  

 

Tabela 8 – Brasil – Análise de médias 
Acesso à Internet x atitudes 

 Usa a Internet 
regularmente 

(i) 

Não usa ou 
quase nunca 

(ii) 

Diferença 
(i – ii) 

(com teste T) 

Democracia é a melhor forma de governo ,5354 ,4869 + ,04849 
Estado deve resolver maioria dos problemas ,3699 ,4235 - ,05357 
As privatizações foram benéficas para o país ,5538 ,5213 + ,03248 
Confiança no governo ,3089 ,3711 - ,06221* 

Confiança no Congresso ,1964 ,2687 - 0,07224* 

Confiança no Judiciário ,4213 ,4196 + ,00171 
Confiança na Igreja ,7532 ,8285 - ,07536* 

Confiança nas Forças Armadas ,7092 ,6709 + ,03827 
Confiança em empresas privadas ,4873 ,3966 + ,09076 
Distribuição de renda é muito injusta no país ,3909 ,3025 + ,08839** 

Aborto nunca é justificável ,5515 ,6505 - ,0990** 

Medo de ser vítima de crime todo o tempo ,4025 ,4190 - ,01642 
** Significância até p<0,001 * Significância até p<0,05 
 “Democracia é a melhor forma de governo” expressa a escolha pela frase “A democracia é preferível a qualquer outra forma de governo”, em 
detrimento de “Em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível a um governo democrático” e “Para pessoas como eu, 
tanto faz se o governo é democrático ou não-democrático”; “Estado deve resolver a maioria dos problemas” expressa respostas “a maioria” e 
“todos os problemas”; “As privatizações foram benéficas para o país” expressa muita ou alguma concordância com essa frase; as variáveis de 
confiança expressam respostas “muita confiança” ou “alguma confiança”; “Distribuição de renda é muito injusta no país” expressa escolha 
pela gradação “muito injusta” em pergunta sobre o quanto é justa a distribuição de renda; “Aborto nunca é justificável” expressa localização 
no nível 1 em uma escala de tolerância que vai de 1 (nunca é justificável) a 10 (sempre se justifica); “Medo de ser vítima de crime todo o 
tempo” expressa respostas “todo o tempo ou quase todo o tempo” a pergunta sobre a freqüência com que o entrevistado se sente ameaçado 
por um delito com violência.  

 

Na Argentina (tabela 9), os internautas são mais democratas e confiam menos no 

governo, na igreja e nas Forças Armadas; também são mais tolerantes com o 
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aborto. Nos demais quesitos, conectados e não-conectados não apresentaram 

diferença de atitudes com significância estatística. 

Tabela 9 – Argentina– Análise de médias 
Acesso à Internet x atitudes 

 Usa a Internet 
regularmente 

(i) 

Não usa ou 
quase nunca 

(ii) 

Diferença 
(i – ii) 

(com teste T) 

Democracia é melhor forma de governo ,7382 ,5806 + ,15754** 

Estado deve resolver maioria dos problemas ,4739 ,4703 + ,00356 
As privatizações foram benéficas para o país ,2182 ,1871 + ,03107 
Confiança no governo ,3087 ,3793 - ,07052* 

Confiança no Congresso ,2163 ,2578 - ,04149 
Confiança no Judiciário ,2559 ,2180 + ,03792 
Confiança na Igreja ,5930 ,6706 - ,07762* 

Confiança nas Forças Armadas ,3651 ,4468 - ,08176* 

Confiança nas empresas privadas ,3887 ,3466 + ,04211 
Distribuição de renda é muito injusta no país ,3294 ,3024 + ,02696 
Aborto nunca é justificável ,4544 ,5981 - ,1437** 

Medo de ser vítima de crime todo o tempo ,3689 ,3683 - ,0006 
** Significância até p<0,001 * Significância até p<0,05 
 “Democracia é a melhor forma de governo” expressa a escolha pela frase “A democracia é preferível a qualquer outra forma de governo”, em 
detrimento de “Em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível a um governo democrático” e “Para pessoas como eu, 
tanto faz se o governo é democrático ou não-democrático”; “Estado deve resolver a maioria dos problemas” expressa respostas “a maioria” e 
“todos os problemas”; “As privatizações foram benéficas para o país” expressa muita ou alguma concordância com essa frase; as variáveis de 
confiança expressam respostas “muita confiança” ou “alguma confiança”; “Distribuição de renda é muito injusta no país” expressa escolha 
pela gradação “muito injusta” em pergunta sobre o quanto é justa a distribuição de renda; “Aborto nunca é justificável” expressa localização 
no nível 1 em uma escala de tolerância que vai de 1 (nunca é justificável) a 10 (sempre se justifica); “Medo de ser vítima de crime todo o 
tempo” expressa respostas “todo o tempo ou quase todo o tempo” a pergunta sobre a freqüência com que o entrevistado se sente ameaçado 
por um delito com violência.  

 
Tabela 10 – Chile – Análise de médias 
Acesso à Internet x atitudes 

 Usa a Internet 
regularmente 

(i) 

Não usa ou 
quase nunca 

  (ii) 

Diferença 
(i – ii) 

(com teste T) 

Democracia é melhor forma de governo ,5230 ,4635 -,05945 
Estado deve resolver maioria dos problemas ,3588 ,4265 - ,06775* 

As privatizações foram benéficas para o país ,4173 ,3607 + ,05666 
Confiança no governo ,4700 ,4573 +,01275 
Confiança no Congresso ,3333 ,2731 +,06024* 

Confiança no Judiciário ,2412 ,2071 + ,03408 
Confiança na Igreja ,6582 ,7298 - ,07154* 

Confiança nas Forças Armadas ,6463 ,6379 + ,00840 
Confiança em empresas privadas ,4747 ,3369 + ,13782** 

Distribuição de renda é muito injusta no país ,4336 ,4576 - ,02398 
Aborto nunca é justificável ,5526 ,7472 -,1946** 

Medo de ser vítima de crime todo o tempo ,3342 ,3817 -,04758 
** Significância até p<0,001 * Significância até p<0,05 
 “Democracia é a melhor forma de governo” expressa a escolha pela frase “A democracia é preferível a qualquer outra forma de governo”, em 
detrimento de “Em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível a um governo democrático” e “Para pessoas como eu, 
tanto faz se o governo é democrático ou não-democrático”; “Estado deve resolver a maioria dos problemas” expressa respostas “a maioria” e 
“todos os problemas”; “As privatizações foram benéficas para o país” expressa muita ou alguma concordância com essa frase; as variáveis de 
confiança expressam respostas “muita confiança” ou “alguma confiança”; “Distribuição de renda é muito injusta no país” expressa escolha 
pela gradação “muito injusta” em pergunta sobre o quanto é justa a distribuição de renda; “Aborto nunca é justificável” expressa localização 
no nível 1 em uma escala de tolerância que vai de 1 (nunca é justificável) a 10 (sempre se justifica); “Medo de ser vítima de crime todo o 
tempo” expressa respostas “todo o tempo ou quase todo o tempo” a pergunta sobre a freqüência com que o entrevistado se sente ameaçado 
por um delito com violência.  



22 

 

Discussão preliminar 

De forma geral, as evidências levantadas neste estudo sugerem que, no contexto 

brasileiro atual, a Internet tende a dar voz a setores que já têm mais condições de 

fazer chegar suas demandas a governantes e policy-makers. Mas há sinais da 

existência de oportunidades para outros setores sociais. E a importância do “digital 

divide” deve ser relativizada por conta da menor diferenciação de opiniões entre 

quem está e quem não está conectado. 

Para analisar em mais detalhes, voltemos às proposições utilizadas como 

hipóteses. A hipótese 1 apontava escolaridade, renda e ocupação como 

determinantes, de forma independente, do acesso à Internet. Trata-se de 

indicadores promissores da posição de centralidade na sociedade e na política. 

Ela foi confirmada apenas parcialmente, pois a escolaridade mostrou forte impacto 

na chance de se conectar, mas ocupação e uma proxy de renda não 

apresentaram influência, o que também ocorreu com etnia e gênero – todas 

características sócio-demográficas recorrentemente apontadas como decisivas 

para a inclusão ou exclusão digital. A comparação com Argentina e Chile aqui se 

revelou especialmente útil. Em ambos os países ocupação e proxy de renda foram 

capazes de influenciar a chance de acesso ao universo digital. 

O achado sugere que o chamado “digital divide” pode ter características próprias 

no Brasil, que demandam pesquisa mais aprofundada e eventuais ações de 

combate específicas. O fato de a escolaridade aparecer com tanta força como 

preditor do acesso à Internet pode indicar que o combate à exclusão digital no 

Brasil deve passar pela inclusão educacional, com ampliação do acesso à escola 

de qualidade. A constatação de que a ocupação não diferencia o brasileiro em 

termos de conexão à rede mundial digital sugere menor necessidade de ações 

voltadas exclusivamente ao mercado de trabalho. A clivagem de cor da pele não 

ter importância na determinação da entrada no mundo virtual sugere, de um lado, 

sucesso das iniciativas públicas ou privadas de equalização do acesso e, de outro, 

que ações afirmativas com esse foco parecem dispensáveis. 
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Os achados também recomendam que a discussão dos impactos políticos da Internet 

não se deve deixar aprisionar pela visão de um trade-off entre a interpretação de que 

a nova tecnologia apenas reforça a voz dos que já têm voz, de um lado, e a de que 

promoverá uma mobilização espetacular de novos participantes. Junto dos sinais de 

que o acesso à Internet em grande medida reproduz o poder de expressão dos que 

têm melhor condição socioeconômica, apareceram as possibilidades de participação 

ampliada de segmentos diferenciados – sobretudo os mais jovens. Estudos 

internacionais consistentemente demonstram que os mais jovens se engajam na 

política em nível muito menor do que os mais velhos; eles têm menor probabilidade 

de mostrar interesse no assunto, votar, participar de atividades não-eleitorais e se 

engajar em esforços de mobilização (DELLI CARPINI, 2000; PUTNAM, 2000; VERBA, 

SCHLOZMAN e BRADY, 1995). 

A hipótese 2 foi confirmada, pois o internauta brasileiro apresentou níveis de 

participação tradicional mais elevados do que o restante da população. Isso serve 

como mais um indício de que são aqueles que já têm perfil mais atuante na 

política offline que terão voz no mundo político virtual. Naturalmente, isso não é o 

mesmo de verificar as condições em que a participação online acontece ou 

acontecerá, pois ela está sujeita a dinâmicas e condicionantes próprios. Os que 

estão conectados são mais mobilizados, mas a partir daí não se pode inferir 

diretamente que a participação online será dominada por essas mesmas pessoas. 

Mas este é um sinal de alerta de que, se as tecnologias digitais aumentam a 

motivação e reduzem os custos de participação, são os setores mais mobilizados 

da sociedade brasileira que hoje têm mais condições de tirar proveito dessas 

possibilidades. 

Além disso, se a participação via Internet contribuir “apenas” para reproduzir as 

desigualdades já constatadas nos meios tradicionais, estará em risco uma das fontes 

de seu potencial para tornar a democracia mais forte (BARBER, 2004).  

Mais otimismo pode gerar o teste da hipótese 3, pois o internauta brasileiro não 

apresenta valores diferenciados do restante da população de forma marcante. 

Como o acesso à Internet privilegia estratos sociais mais elevados, o prejuízo 
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potencial para o tratamento igualitário das preferências de todos os cidadãos será 

tanto maior quanto maior a distância entre as opiniões de incluídos e excluídos 

digitais. De forma geral, não houve divergências com um sentido claro e 

consistente entre conectados e não-conectados, em linha com os achados de 

BEST e KRUEGER (2005) e de NORRIS (2001) para países Europeus. No caso 

brasileiro, porém, houve uma exceção preocupante: o internauta se mostrou mais 

crítico em relação à democracia, apoiando menos a idéia de que é o melhor 

regime de governo e depositando menos confiança em duas instituições centrais 

do funcionamento democrático – governo e Congresso. É sinal oposto ao que 

costuma ser encontrado em estudos sobre países desenvolvidos e um achado que 

merece investigação mais detalhada. 

Por fim, os dados de Argentina e Chile tiveram sinal contrário à tese da 

normalização, trabalhada na hipótese 4. Países com maior difusão da Internet em 

termos proporcionais, os dois apresentaram um gap digital mais próximo do perfil 

desenhado para países mais desenvolvidos. Em ambos, proxy para renda e 

ocupação foram influência decisiva para o acesso à Internet, sem que a 

escolaridade perdesse seu poder para diferenciar as chances de conexão – ainda 

que com intensidade bem menor que no caso brasileiro. As evidências levantadas 

neste estudo não podem ser tomadas como capazes de refutar a tese da 

normalização, mas indicam que, se ela pode ocorrer, ainda está distante nos três 

países latino-americanos observados.  

No que toca a atitudes, manteve-se nos dois países a tendência de pouca 

diferenciação entre conectados e não-conectados, com raras divergências 

consistentes. O internauta argentino apresentou perfil mais próximo do cidadão 

crítico, descrito por NORRIS (1999): alguém que preza a democracia, mas avalia 

com severidade as instituições. No caso chileno, foi o perfil liberal em economia o 

traço que mais se destacou. 

 

No balanço final, é possível defender que a Internet no Brasil tende a reforçar a 

inclusão dos que já estão politicamente incluídos, mas deixando abertas 
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oportunidades relevantes para a participação de outros segmentos – como os 

mais jovens. E, se os mais favorecidos socialmente estão desproporcionalmente 

representados na comunidade virtual, ao menos suas opiniões não 

necessariamente expressam preferências com claro viés ou são veículos de 

demandas calcadas na sua condição social. 
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