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RESUMO 

 

 Este relatório deu base à uma narrativa jornalística transmidiática, em que foram 

disponibilizados vídeos, áudios e textos, abordando o tema da exclusão digital — que 

acontece quando um grupo de pessoas, que não consegue se inserir no meio tecnológico, 

é completamente excluído — se trata de um tema com demasiada importância para 

sociedade, pois poucos se preocupam com o abismo que esse tipo de segregação pode 

abrir. O objetivo desse relatório é mostrar um contexto geral a partir do tema, coletar 

dados sobre o assunto, dar uma explicação da ideia de exclusão digital, evidenciar a 

realidade de restrição de oportunidades que os excluídos vivem e, inclusive, de 

desigualdade social ainda mais acentuada, apresentar soluções práticas para a inclusão e 

disponibilizar materiais que poderão ser distribuídos para auxiliar pessoas no uso de 

aplicativos. Para a estruturação do relatório foi utilizada uma metodologia baseada em 

leituras de artigos e obras bibliográficas sobre o tema, amostra da população usando de 

um questionário elaborado através do Google Forms, além de entrevistas com 

personagens de diferentes faixas etárias, raças, profissões e gênero. Em suma, os 

resultados obtidos a partir das pesquisas, mostram que a falta de acesso às tecnologias 

podem acontecer por conta de diversos fatores, como renda, idade, condições físicas ou 

mentais, porém, independente da razão, as consequências são muito ruins em diversos 

âmbitos das vidas dos excluídos, como falta de oportunidades no mercado de trabalho, 

afastamento dessa parte da população, prejuízo no aprendizado de alguns indivíduos, 

entre outros aspectos que são expostos ao longo do relatório. 
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ABSTRACT 

 This report will provide the basis for a transmedia journalistic narrative, in 

which videos, audios and texts will be made available, addressing the topic of digital 

exclusion - which happens when a group of people, who are unable to enter the 

technological milieu, is completely excluded - this is a topic extremely important for 

society, as few are concerned with the chasm that this type of segregation can open.The 

purpose of this report is to show a general context based on the theme, collect data on the 

subject, explain the idea of digital exclusion, highlight the reality of restricted 

opportunities that the excluded live on, and even of even greater social inequality, present 

practical solutions for inclusion and make available materials that can be distributed to 

assist people in the use of applications. To structure the report, a methodology based on 

readings of articles and bibliographic works on the theme was used, a sample of the 

population using a questionnaire prepared through Google Forms, in addition to 

interviews with characters of different age groups, races, professions and gender. In short, 

the results obtained from the surveys show that the lack of access to technologies can 

happen due to several factors, such as income, age, physical or mental conditions, 

however, regardless of the reason, the consequences are very bad in several areas of the 

lives of the excluded, such as lack of opportunities in the labor market, distance from this 

part of the population, impairment in the learning of some individuals, among other 

aspects that are exposed throughout the report. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório embasa uma reportagem transmidiática sobre as dificuldades 

sofridas por indivíduos que não se adaptaram com as mudanças trazidas pela tecnologia 

e inteligência artificial ao seu dia a dia. 

Desde o início do século XX, as inovações tecnológicas têm modificado diversos 

aspectos do comportamento humano, desde a maneira como consomem produtos e 

assimilam novos conhecimentos, até mesmo a maneira como acontecem suas interações 

afetivas. Ainda que os benefícios trazidos pela tecnologia sejam inúmeros, segundo 

Bazzo (1998, p.142), é necessário refletir que seu uso excessivo pode ser perigoso, 

portanto, não podemos nos esquecer das questões negativas que envolvem sua utilização. 

Entre os pontos negativos apontam-se as interações pessoais mais distantes, risco na 

segurança da informação, inteligências artificiais como competidoras no mercado de 

trabalho e o fato de favorecer somente os que sabem operar nas máquinas e computadores 

de alta inteligência. Podemos observar também que os interesses das classes menos 

favorecidas e dos que detém menos familiaridade com os itens tecnológicos não são 

atendidos.  

WEISS (2019) explica que, apesar disso, as TIC (tecnologias da informação e 

comunicação) se transformaram em um item essencial para a nossa sobrevivência no 

mundo contemporâneo, pois foi adentrando no mundo digital que pudemos criar 

instrumentos para melhorias nas empresas e em seus processos, fez com que 

aumentássemos as interações humanas, atravessando fronteiras, ou seja, aproximando 

quem estava distante geograficamente. Nos possibilitou também fazer qualquer coisa e 

em tempo real, promoveu colaborações científicas, comerciais, legais, culturais, políticas, 

educacionais, entre outros diversos aspectos positivos. A internet já se tornou uma 

extensão de nós mesmos e, justamente, por esse motivo, se faz tão necessário que todos 

tenham acesso à esses aparatos tecnológicos. A inclusão digital é imprescindível para que 

possamos dizer que todos fazem parte dessa sociedade do conhecimento, liberdade plena, 

com uma constante luta contra a pobreza e crescimento em todos os níveis.  

Os aparatos tecnológicos só adquirem sentido para os que detêm conhecimento, 

fazendo com que o grupo de pessoas que não têm acesso a informações e familiaridade 

com a tecnologia seja completamente excluído. A consequência deste fato é a insatisfação 
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e frustração dos usuários que não conseguem acompanhar a rapidez na mudança de 

procedimentos. Isso causa um distanciamento enorme. Não é justo oferecer-lhes um 

produto ou serviço que não possa ser assimilado em sua totalidade (CARVALHO; 

KANINSKI, 2000) e (MELO; PINHO; MARQUES, 2013). 

De acordo com Garcia (2001), existe uma grande parte da considerada Terceira 

Idade, que, de acordo com o Estatuto do Idoso, são os indivíduos a partir dos 65 anos de 

idade, que possuem receios quanto à tecnologia, alguns deles sentem medo até de ligar o 

computador, por não saber como manuseá-lo. As pesquisas feitas por ela, em sua 

dissertação de mestrado, sobre o uso da tecnologia, como celulares, computadores e 

internet, assim como o perfil do envelhecimento, evidenciam que a sociedade da 

informação, também é a sociedade do envelhecimento, pois a expectativa de vida dos 

cidadãos vem aumentando consideravelmente, com idosos cada dia mais ativos e com 

permissão para aposentadoria muito mais tardias. Em relação às condições limitadoras no 

processo de inclusão às novas tecnologias podemos enumerar as seguintes situações: 

problemas de saúde em relação à visão e a memória dos idosos, receio em não aprender, 

receio em estragar os aparelhos e, também, o fato de não serem todos os idosos possuem 

estes aparatos tecnológicos em suas moradias. Porém, segundo Camarano (2008), em 

consequência da crescente popularização dos procedimentos feitos mobile only (onde 

tudo é feito pelo celular, sem a necessidade de abrir o computador) e da população idosa, 

houve uma grande diversificação dos usuários e de procedimentos, o que fica evidente a 

necessidade de pensarem mais formas de acessibilidade para os que navegam a Internet.  

Apesar do afastamento de parte da população idosa, ela não é a mais afetada pela 

exclusão digital. A questão da distribuição desigual de renda é mais preocupante do que 

a questão da idade dos usuários, pois a tecnologia exclui principalmente os setores mais 

pobres da população. Isso acontece por se tratar de um público pouco alfabetizado e os 

serviços de internet e computadores exigirem um grau mínimo de instrução para a 

transmissão e leitura de conteúdos e mensagens. Há também o impasse do custo de sua 

utilização, pois os mais desfavorecidos não colocam a utilização de tecnologia como 

prioridade no momento de calcular suas despesas. Os ricos são os primeiros a usufruírem 

dos benefícios do domínio dos meios digitais, o que aumenta a desvantagem dos grupos 

excluídos. Pensando através desta perspectiva, a exclusão social e educacional causa a 

exclusão digital. Bernardo Sorj (2003) realizou uma pesquisa com 1,2 milhão de pessoas, 
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na cidade do Rio de Janeiro, e apontou que somente 9% dessa população que mora em 

favelas fazia uso de aparatos tecnológicos em seu dia a dia. 

A pandemia que se alastrou pelo mundo no início do ano de 2020, fez com que as 

relações de trabalho, de relacionamento, de estudo, entre outros, fossem modificados por 

conta do isolamento social. De acordo com dados coletados pelo Comitê Gestor de 

Internet no Brasil, em 2019, mesmo em um contexto em que os números deveriam ter 

aumentado com a quarentena, cerca de 47 milhões de pessoas seguem desconectadas. Em 

sua maioria, por conta das condições socioeconômicas, pois as classes D e E, que 

somadas, apresentam um total de somente 26 milhões de usuários. Portanto, sabendo que 

discrepância de acesso por classe é gritante, chegamos à conclusão de que em um contexto 

de isolamento social, as condições de acesso aos computadores em domicílios não são 

iguais. Os números já eram extremamente significativos antes do COVID-19, porém 

somente agora conseguimos enxergar a proporção do impedimento que parte da 

população vêm sofrendo, pois acabam prejudicados, principalmente, no processo de 

aprendizagem, seja no ensino básico ou superior. O Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) também realizou uma pesquisa, 

depois que o confinamento foi adotado como forma de proteção contra o coronavírus, que 

apontou que no ano de 2020 o telefone celular foi o principal dispositivo usado para 

acompanhar as aulas e atividades remotas, principalmente nas classes D e E, somando 

54% deste segmento da população. Desse total, 36% tiveram dificuldades para 

acompanhar as aulas por falta ou baixa qualidade da conexão à internet. Ser excluído 

digitalmente em um contexto de isolamento social, significa mais desigualdade de acesso 

à produção cultural da sociedade, alienação, falta de participação como como cidadão, 

desinformação, entre diversos outros aspectos, segundo Marcon (2020). 

A relevância do tema escolhido está na urgência de evidenciar que, no mundo 

atual, exige-se que todos saibam como utilizar e dominar as tecnologias, porém nem todos 

têm a possibilidade de estar inseridos nesse meio. Como consequência, há a exclusão 

digital e o distanciamento de um grupo social para o outro. O projeto foi desenvolvido 

para que possamos enxergar através da perspectiva dos que não conseguem acompanhar 

a modernidade como os demais. O objeto do estudo será para os indivíduos que não 

conseguem enxergar o problema da exclusão digital, por isso, foi realizado um produto 

onde foram disponibilizadas informações sobre este fenômeno e relatos, de pessoas de 
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diversas idades e classes sociais, que possuem dificuldade para se inserir no mundo 

tecnológico e na sociedade como um todo.  

A pergunta-problema que faço é: Como uma reportagem jornalística 

transmidiática consegue evidenciar o problema de exclusão digital e auxiliar no processo 

de inclusão desses cidadãos que precisam da utilização da internet para vários âmbitos da 

vida? 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma grande reportagem, com entrevistas 

exclusivas, vídeo explicativo, podcast, revista ilustrativa e fotografias, para evidenciar o 

problema da exclusão digital citado ao longo do relatório, mostrando a realidade difícil 

dos entrevistados, justamente por não serem tecnológicos, e dar soluções para que 

consigamos incluir a tecnologia em suas vidas, a fim de diminuir os impactos negativos 

que são trazidos pela condição de restrição que eram submetidos anteriormente.  

Para a realização deste trabalho de conclusão de curso foram necessárias 

pesquisas sobre a temática de exclusão social, causa deste fenômeno, consequências para 

os indivíduos e utilizar como objeto de estudo personagens de diversas idades, perfis e 

camadas sociais a fim de entender essa situação através de seus olhos. As entrevistas 

foram realizadas com os personagens de diferentes regiões da cidade de São Paulo. 

Foi escolhido o gênero textual de grande reportagem para a abordagem da 

temática, isso porque o texto tem o intuito de informar e estimular formação de opinião 

nos leitores. A reportagem é caracterizada como a evolução de uma notícia em Bahia 

(1990). Segundo Bahia, a reportagem tem regras próprias, detalha todos os pontos de um 

acontecimento e adquire um valor especial, por isso não pode ser considerada uma notícia 

qualquer. Como justificativa para a escolha da grande reportagem, explico que há a 

necessidade de aprofundar-se no tema, com um olhar diferenciado a partir das apurações, 

para fazer com que o leitor se aproxime dos entrevistados, se envolva com as histórias 

contadas e se sensibilize o suficiente para agir em prol dessa parcela da população. 

Possuiu, neste caso, uma função social importante, pois a intenção era entender a situação 

atual dos personagens e estabelecer uma relação de confiança com eles, para poder 

retratar suas realidades de forma particular e apresentar soluções. 

A grande reportagem foi construída por meio do formato PARALLAX, que é 

basicamente uma técnica de desenho para Internet, na qual o primeiro e o último plano 



14 
 

de uma página Web movem-se em velocidades diferentes, para ser trabalhado não 

somente texto, mas também outros tipos de mídias (fotos, vídeos etc.). Conforme Jenkins 

(2009) explica, esse formato se classifica como narrativa transmidiática e se trata da 

divulgação de uma história usando diferentes plataformas e diversas mídias, para que o 

acontecimento seja contado de forma mais abrangente e enriquecedora. Este formato do 

projeto atenderá somente àqueles que fazem o uso da Internet e são familiarizados com 

os meios digitais. Isso potencializa a possibilidade das pessoas se envolverem mais com 

a informação, já que segue a tendência de se fazer tudo através do celular, até mesmo ler 

as notícias do dia. 

A reportagem foi produzida a partir da leitura de materiais relacionados ao tema 

de exclusão digital, idosos se inserindo no meio tecnológico, narrativas transmidiáticas, 

entre outros. Os personagens são de diversas faixas etárias, classes sociais, gênero e nível 

de escolaridade. Foi questionado como é sua relação com instituições financeiras, se já 

estudaram de forma online, como foram suas últimas entrevistas de emprego, se já 

realizaram compras em lojas virtuais, se se sentem seguros ao realizar transações através 

de sites etc. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. TECNOLOGIA E EXCLUSÃO DIGITAL 

A tecnologia trouxe diversas transformações na sociedade ao longo dos anos, desde a 

maneira como nos relacionamos até a maneira como facilita nossos afazeres do dia a dia 

e contribui para adquirirmos novos conhecimentos. A quantidade de informações trazidas 

nas redes é tão grande que, de acordo com Cebrian (1999, p.120), um adolescente de 12 

anos recebe mais conteúdos e com um grau de complexidade maior do que um adulto na 

Idade Média seria capaz de ter contato durante toda sua vida. Podemos supor, então, que 

a mesma quantidade de conhecimento que chegava até os indivíduos antes do advento da 

internet chega, atualmente, para que os que não têm acesso às redes.  

Neste novo contexto, valorizam-se os que detêm os conhecimentos necessários para 

dominar os aparatos tecnológicos, fazendo com que exista uma separação social entre os 

que usufruem dessa nova inteligência e os que não conseguiram se inserir neste meio. 

Para críticos como Nunes (1997), por conta dessa segregação, a Internet inviabiliza o 

espaço público e acaba deixando de representar a vontade geral. Entre os grupos que 

sofrem com a exclusão digital, podemos citar os cidadãos de baixa renda, os idosos que 

não apresentam interesse ou facilidade e os que têm a tecnologia disponibilizada no dia a 

dia, porém não têm conhecimento suficiente para compreender como funciona sua 

utilização ou têm medo.  

De acordo com estudos divulgados pelo CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil) 

em 2019, apenas 28% da população mais pobre no Brasil (classe D e E) tiveram acesso à 

internet, o restante não pôde utilizar, porque não teriam condições financeiras para tal ato. 

Este resultado evidencia a desigualdade socioeconômica no país, pois ao ser comparado 

com os acessos da classe alta, obtiveram o resultado de que a internet chega a 69% dos 

indivíduos da classe C, 93% da classe B e 99% da classe A. De fato, o preço é apontado 

como maior barreira para 63% dos entrevistados das classes D/E, pois é necessário 

investir um alto valor para comprar os bens tecnológicos e para pagar o plano de serviços 

de internet mensalmente. O IBGE, em 2020, realizou um levantamento sobre a 

porcentagem de pessoas que utilizam os meios tecnológicos. Este estudo fez com que 

entendamos que, mesmo com o passar dos anos, a faixa etária, a escolaridade e a 
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localidade da população, ainda trazem um afastamento entre as pessoas que possuem 

acesso e entendimento sobre as novas tecnologias e as que não possuem. Ainda em 

relação à pesquisa feita pelo IBGE, podemos ver que, somente 38,7 % dos idosos usam a 

internet, apenas 12,1% das pessoas sem instrução acessam a rede. Nas áreas rurais, o 

principal motivo continua sendo a indisponibilidade do serviço no local (20,8%). Ao 

questionar os entrevistados sobre isso, os motivos que fazem eles não conseguirem usar 

a tecnologia em suas rotinas são falta de disponibilidade de tempo para acessar (34,7%), 

o serviço de acesso à internet muito caro e escasso (25,4%) e nenhum morador da casa 

sabe como usar (24,3%).  

Em relação ao grupo dos idosos, podemos relembrar que os seres humanos têm uma 

tendência natural em temer mudanças e o desconhecido, então, é esperado que os jovens 

de hoje aprendam a lidar com as tecnologias mais facilmente que indivíduos da Terceira 

Idade. Para Garcia (2001), muitos sentem receio até de ligar computadores ou temem 

fazer algo que irá danificá-los. Além disso, os responsáveis pela criação e manutenção 

dos sites e servidores não se preocupam com o tamanho da fonte e facilidade de 

navegação, o que causa o distanciamento dos mais velhos, pois uma grande parte dos 

idosos tem alguma perda visual perceptível. Além disso, segundo a pesquisa feita pelo 

Indicador de Analfabetismo Funcional - Inaf, em 2018, três em cada dez jovens e adultos 

(entre 15 e 64 anos) são considerados analfabetos funcionais. Esse grupo consegue ler 

algumas palavras, mas é incapaz de compreender textos simples, interpretar textos ou 

fazer operações matemáticas. Isso equivale a aproximadamente 38 milhões de pessoas. 

Além dos analfabetos funcionais, temos também os analfabetos absolutos (os que não 

conseguem ler palavras e frases e achar significado nelas), que compreendem 8% da 

população brasileira. Todos esses fatores fazem com que a questão da exclusão digital se 

acentue e fique cada dia mais preocupante. 

A evolução digital influencia inclusive nas taxas de desemprego no país, segundo 

Cabral (2004). Isso porque, atualmente, as empresas investem na automatização dos seus 

processos, cortando o custo dos funcionários, que puderam ser substituídos por máquinas. 

Por conta disso, é normal que vejamos clientes atuando de forma ativa e se auto atendendo 

em diversos estabelecimentos e situações. As equipes de atendimento e o atendimento 

humanizado são deixados de lado e substituído por um serviço mais barato e prático, 

fazendo com que fiquem cada dia mais escassas as oportunidades de emprego. 

Mantiveram seus empregos os que investiram em educação na área tecnológica e 



17 
 

dominam as ferramentas aplicadas pelas empresas. Essa automatização dos processos nas 

companhias só foi possível, porque os funcionários conseguiram se adequar aos novos 

procedimentos digitais e aos novos serviços das empresas. Podemos citar, como exemplo, 

as instituições financeiras, que só conseguiram reduzir os custos dos funcionários, porque 

seus clientes se acostumaram com o meio digital e passaram a utilizar apps e sites para 

efetuarem suas transações ao invés de dirigirem-se até as agências. Tais mudanças foram 

ocasionadas por estarmos imersos nessa perspectiva de inovação tecnológica, 

convergência midiática e adaptação de culturas, como é mencionado por Jenkins (2008), 

que tem analisado as mudanças tecnológicas há décadas e as etiquetas sociais que 

acompanham tais transformações. 

Dessa forma, a exclusão digital evidencia, novamente, a exclusão social. Para 

Spagnolo (2003) e Almeida (2005), o termo exclusão digital é usado para resumir todo 

um contexto que impede a maior parte das pessoas de participar dos benefícios das novas 

tecnologias. Atualmente, as consequências da exclusão social acentuam a desigualdade 

tecnológica e dificultam o acesso ao conhecimento. Os que não detêm de habilidade em 

informática e conhecimentos em tecnologia, acabam perdendo seu lugar no mercado de 

trabalho e na vida em sociedade. O que também pode ser apontada é a questão de que 

nem todos conseguem trabalhar com essa dinâmica de autoatendimento, uso de 

aplicativos, atendimento por robôs, entre outros. As empresas criam procedimentos de 

autoatendimento digital, porém não levam em consideração que existem os analfabetos 

funcionais ou analfabetos absolutos também precisarão transacionar em bancos, 

encomendar mercadorias, se relacionar com outras pessoas etc., mas encontrarão 

dificuldades ou até impossibilidade de fazer determinadas coisas, uma vez que o 

atendimento humano é cada vez mais escasso e surge a necessidade de saber operar nos 

aparatos tecnológicos da mesma maneira. Daí surge um obstáculo maior em se integrar 

no mundo moderno e efetuar as tarefas cotidianas, que antes eram consideradas simples. 

Estes indivíduos acabam ficando cada vez mais excluídos, de todos os setores da vida em 

conjunto, justamente por conta da importância da tecnologia em nossas vidas, comenta 

WEISS (2019). 

No mundo da convergência das mídias, toda história importante é contada, toda marca 

é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia. [...] A 

convergência representa transformação cultural, à medida que consumidores são 
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incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de 

mídias dispersos, Jenkins (2009) fala sobre esse aspecto. 

1.2.1. JORNALISMO DIGITAL 

O produto escolhido para abranger o tema é uma grande reportagem nos meios 

digitais. Foi feito uma junção de texto jornalístico com a criação de um site na estrutura 

de Parallax Scrolling, que se trata de uma maneira diferenciada de diagramar o site, com 

diferentes planos de imagem, o que muda completamente a maneira como se lê uma 

reportagem. Essa técnica nos traz a possibilidade de publicar o texto, com um efeito de 

movimentação onde o primeiro e o último plano de uma página Web movem-se em 

velocidades diferentes, além de também de permitir que haja maior interação dos leitores 

e trabalhar também com imagens, vídeos e outros produtos audiovisuais.  

Segundo Alves (2006), para o Jornalismo Digital, a web representa a possibilidade 

de quebrar barreiras e alcançar o público globalmente e em uma velocidade nunca vista 

anteriormente. Além de serem divulgadas informações em diferentes plataformas e em 

linguagens adaptadas para cada canal, a internet promoveu uma interatividade entre os 

internautas expressiva, fazendo com que a função do leitor seja modificada, pelo fato de 

ele não desempenhar somente o papel passivo no âmbito comunicacional. O advento das 

tecnologias digitais foi bastante significativo para o jornalismo, pois além de ter trazido 

inovação no quesito de linguagens e conteúdos jornalísticos profissionais e no modo de 

transmitir e consumir notícias, alterou também a faixa etária atraída pelas divulgações. 

Os noticiários tradicionais atraem um público na faixa etária dos 60 anos, mas usando a 

web como forma de divulgação, pode conquistar a faixa dos mais jovens, que no geral 

não se interessa muito pelos jornais impressos, entre os 18 e 34 anos.   

No jornalismo digital, de acordo com MIELNICZUK (2003), os conteúdos 

produzidos recebem uma característica diferenciada, pois contam com a inserção de 

hiperlinks, que complementam a informação divulgada. Desse modo, é possível 

disponibilizar vídeos, ilustrações, customizações na forma de ser apresentadas as 

matérias, flexibilização no limite de tempo e tudo isso em uma única narrativa. As 

descobertas feitas sobre o que a web pode nos oferecer mudou a forma de nos 

comunicarmos e está em um processo constante de mudanças, sempre superando as 
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expectativas dos leitores e acompanhando as mudanças tecnológicas que acontecem em 

diversos âmbitos da vida em sociedade. 

São sites jornalísticos que extrapolam a idéia de uma versão para a 

web de um jornal impresso já existente [...] o qual não surgiu como decorrência 

da tradição e da experiência das empresas proprietárias no jornalismo 

impresso. Nos produtos jornalísticos dessa etapa, é possível observar tentativas 

de, efetivamente, explorar e aplicar as potencialidades oferecidas pela web 

para fins jornalísticos. Nesse estágio, entre outras possibilidades, os produtos 

jornalísticos apresentam recursos em multimídia, como sons e animações, que 

enriquecem a narrativa jornalística; oferecem recursos de interatividade, como 

chats com a participação de personalidades públicas, enquetes, fóruns de 

discussões; disponibilizam opções para a configuração do produto de acordo 

com interesses pessoais de cada leitor/usuário; apresentam a utilização do 

hipertexto não apenas como um recurso de organização das informações da 

edição, mas também começam a empregá-lo na narrativa de fatos. 

(MIELNICZUK, 2003, p. 36). 

  

 Todas as características citadas acima estão presentes nos produtos jornalísticos 

produzidos atualmente, para que os temas sejam abordados de forma ampla, tentando 

retratar todos os temas de forma completa, expondo dados reais sobre o assunto escolhido, 

apresentando um olhar diferenciado do produtor do conteúdo jornalístico, ilustrando tudo 

isso com vídeos, podcasts, fotos, caricaturas, entre outras formas de fazer notícia que 

vemos hoje em dia. 

 Além disso, noticiar de forma online possibilita que o leitor/usuário sinta que faz 

parte do processo, pois abre portas de interação entre eles e o veículo 

jornalístico/jornalista, abrindo espaço para comentário dos leitores, troca de e-mails entre 

eles, fóruns de discussões e chats, conforme cita Mielniczuk (2003). Outro aspecto 

mencionado por ela a respeito do jornalismo digital é a questão de termos conteúdos 

direcionados especialmente para nós de acordo com gostos e assuntos interessante para 

cada perfil, ou seja, existe uma pré-seleção de assuntos que interessarão os usuários de 

forma personalizada, fazendo com que cada indivíduo leia sobre um assunto que lhe 

interessa e que prende mais sua atenção. 

  

1.2.2. PARALLAX 

Cappelletti Júnior (2017) explica que o recurso do Parallax scrolling, está sendo 

cada vez mais utilizado na web, pois permite que os temas sejam abrangidos com bastante 
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criatividade e riqueza de detalhes. É um site de uma página só, mas com diferentes planos 

de imagem, para que seja possível aplicar um efeito 3D. Explicando de forma mais 

específica, é uma técnica de desenho para Internet, na qual o primeiro e o último plano 

de uma página Web movem-se em velocidades diferentes. Os sites que utilizam a 

estrutura do parallax scrolling têm como principal característica o seu desenho 

responsive, o que lhe permite adaptar- se aos diferentes dispositivos de leitura, de 

computadores a celulares, sem prejuízo de leitura. O portal UOL já realiza reportagens 

neste padrão, que mesclam elementos do jornalismo impresso, rádio, TV e digital. Por 

conta disso, o público se sente mais engajado estimulado a interagir, fazendo com que 

aumente audiência do site (UOL, 2014). 

Essa forma de se veicular uma notícia faz com que os conteúdos ciberjornalísticos 

explorem uma forma mais criativa, expressiva e enriquecedora de abranger um assunto. 

O fazer e receber notícias mudou de forma positiva, pois hoje, além de termos acessos a 

conteúdos mais interativos, podemos colaborar com a repercussão da matéria, isso faz 

com que a forma de se contar histórias seja cada vez mais interessantes, baratas, acessíveis 

e divertidas. Dados estatísticos levantados por empresas jornalísticas, trazem que o 

consumo de notícias digitais e com esse novo formato aumentou e que estimulou 

diferentes públicos a terem contato  com todos os tipos de se fazer jornalismo, pois hoje  

combinamos o elemento do impresso, rádio, TV, infográficos, animações e digital, tudo 

isso de uma vez só. (VENTURA; ITO, 2016) 

O layout desse tipo de reportagem é produzido de acordo com o tema abordado, 

ou seja, existe uma identidade individual para cada tema, trazendo uma experiência 

diferenciada a cada matéria e/ou página de navegação. Outra característica do parallax, 

que se torna fundamental para a sociedade atual, que usa smartphones e não computadores 

de mesa, é o fato de possuir o design responsive, que possibilita que o leitor leia as 

matérias sem distorções no tamanho da fonte, imagens, conteúdos e objetos.  

Ventura e Ito (2016), trazem exemplos, no Brasil, o parallax scrolling é pouco 

utilizado, porém podemos usar como exemplo o UOL TAB, que traz todos os elementos 

citados acima e conquistou um espaço enriquecedor em sua forma de atuar 

jornalisticamente. Nos Estados Unidos, podemos citar o Snow Fall, que foi uma grande 

reportagem multimídia aplicada em 2012 pelo The New York Times. 
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1.2.3. NARRATIVA TRANSMIDIÁTICA 

Para que os veículos consigam alcançar um maior público nas redes e maior 

visibilidade é necessário que seja modificada não somente a linguagem e a maneira de 

construir os textos, mas também a questão de inserção de itens multimídia. Os jornais que 

conseguirem respeitar a maneira como absorvemos as notícias e começar a produzir 

conteúdos que mesclam vídeos, áudios, fotos e texto, serão os que se conseguirão alcançar 

os leitores. Hoje, é possível que um leitor leia somente sobre assuntos que se importa, no 

formato que ele desejar, no lugar e no momento que for de seu interesse também, fazendo 

com que a informação pareça mais atraente para todo tipo de público, pois segue as 

preferências de cada indivíduo. Essa mescla de texto com itens multimídia, que é 

estruturada na simultaneidade de múltiplas narrativas complementares e divulgadas de 

diferentes formas e diversas mídias é o que chamamos de narrativa 

transmidiática. (JENKINS, 2009)  

A narrativa transmidiática surgiu da necessidade das empresas jornalísticas se 

adaptarem às novas exigências que são feitas pelos leitores atuais, que têm 

disponibilizados diversas fontes e canais de informações. Faz-se necessário que os textos 

estejam sempre acompanhados de fotos, vídeos, áudios, diferente linguagem e abordagem 

de temas, entre outros, para prender a atenção dos que buscam se informar.  Jenkins 

(2009) explica que a narrativa transmídia é basicamente uma história, que se diferencia 

perante as demais, porque ela é dividida em partes que são veiculadas por diferentes meios 

de comunicação, cada meio vai compartilhá-la da maneira mais adequada de abranger 

aquela história para uma melhor visualização do tema. Basicamente, a narrativa 

transmídia faz o relato de um acontecimento de múltiplas formas e até mesmo em 

diferentes plataformas para que todos os aspectos da história sejam compreendidos de 

forma completa e com uma riqueza de detalhes. Integrando as mídias, conseguimos com 

que isso seja possível para o leitor. 

A expansão da narrativa por diferentes plataformas fez com que a comunicação 

se transformasse em uma das maiores fontes de entretenimento nas multiplataformas, 

estimulando o compartilhamento das informações e o desenvolvimento da cultura 

participatória no momento de divulgação das histórias nas mídias. Pode ser considerada 
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uma revolução no campo das linguagens e comunicacional. Jenkins (2009) acredita que, 

não são as plataformas que convergem e sim o próprio usuário, pois dada a multiplicidade 

de plataformas, os consumidores são estimulados a procurarem informações de diversas 

formas diferentes e em vários canais.  

Isso se trata de um formato noticioso hipermidiático, que traz informações nos 

meios digitais e contêm multimidialidade, interatividade, conexão e convergência de 

linguagens do jornalismo e linguagem digital e online de informação (LONGHI, 2014). 

Para complementar esta ideia, Gosciola (2012) diz que este tipo de narrativa possui três 

características bastante marcantes que são: a destemporalização, que fala sobre como as 

práticas nas redes sociais fazem com que todo tema se torne efêmero, já que somos 

bombardeados de informações de todas as partes do mundo, em tempo real e a todo 

instante; a destotalização, que nos impulsiona a procurar explicações sobre os assuntos 

noticiados nas redes em diversas fontes diferentes e também com pontos de vista 

diferenciados; e a desreferenciação, que se caracteriza por não nos trazer a ideia de um 

mundo concreto e sim, concepções vistas através de um mundo virtual, totalmente online. 

Para ele, uma das características mais importantes da narrativa transmidiática é o fato de 

que existe uma troca entre o produtor do conteúdo e a audiência, essa colaboração 

acontece via redes sociais, e pode colaborar para o desenrolar das narrativas. 

1.4. JORNALISMO HUMANIZADO E STORYTELLING 

Para conseguirmos abordar o tema de exclusão digital, e dar mais visibilidade aos 

problemas que os excluídos enfrentam em seu dia a dia sem os acessos que a maioria tem, 

é necessário que seja usada a abordagem do jornalismo humanizado, fazendo com que 

uma nova visão de mundo seja mostrada, de forma mais detalhada e carregada de 

sentimentos sinceros. Segundo Alves e Sebrian (2008), esta modalidade de abordagem 

valoriza as emoções dos personagens, seu cotidiano, suas perspectivas e, a partir disso, o 

comunicador consegue sair do jornalismo tradicional e expressar, verdadeiramente, novos 

pontos de vista e faz com que a reflexão a respeito do assunto seja mais profunda.  

Portanto, para entender os fenômenos sociais é necessário compreender as 

ações dos sujeitos. Até mesmo porque, com as práticas jornalísticas atuais, o 

repórter corre o risco de concentrar-se somente nos fatos, desprezando as 

múltiplas conexões com os outros fatos e, portanto, a contextualização 

necessária para a compreensão das ações que originaram a matéria e também 

da sociedade (ALVES; SEBRIAN, 2008, p. 8)  
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 Medina compara a narrativa jornalística humanizada à arte de tecer – “a linguagem 

não se entrega à sedução da forma pela forma, mas às necessidades expressivas da 

realidade presente e do protagonismo social” (MEDINA, 2003, p.128).  

Neste caso, o jornalista prova da interação emocional de indivíduo para indivíduo, 

trazendo riqueza no conteúdo que será produzido. O conteúdo ganha certo encantamento 

no sentido de conseguir passar para o leitor não somente o mais próximo possível daquela 

realidade, mas também uma vivência metafórica, a partir da observação e inserção do 

próprio comunicador naquele meio que será retratado. “Os autores da narrativa da 

contemporaneidade abdicam então da arrogante divulgação dos fatos, rejeitam o 

protagonismo oficial e questionam os juízos de valor estereotipado” (MEDINA, 2003, 

p.133).  

Storytelling, diz respeito à técnica de contar bem as histórias, de despertar a 

imaginação, treinar o olhar e até de criar uma intimidade com quem está lendo a narrativa. 

Atrair a atenção dos leitores têm sido cada vez mais difícil com tantas fontes diferentes 

de informações, ceticismo ou falta de interesse. De acordo com Fernando Palacios e 

Martha Terenzzo (2006), com o storytelling é possível expor o íntimo dos personagens, 

fazendo com que o conteúdo se torne interessante a ponto de você se colocar no lugar do 

protagonista, participar de uma experiência sensorial e ter a necessidade de acompanhar 

a história até o final.  
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2. DESENVOLVIMENTO DA PEÇA  

 

2.1. CONCEPÇÃO INICIAL 

A abordagem jornalística utilizada tem como objetivo informar sobre uma 

realidade que era pouco discutida pelas mídias atuais antes do período de pandemia que 

se iniciou no começo do ano de 2020, que é o distanciamento de uma parte da população 

por não ter condição de usar aparatos tecnológicos. Terá como premissa levar noções da 

realidade da vida dos indivíduos que não conseguiram se encaixar no mundo digital e 

como nós poderíamos ajudar com a questão de inclusão desses indivíduos. A proposta da 

reportagem contém uma abordagem diferente das demais que levantam este tema de 

tecnologia, pois em sua maioria, a Internet aparece como um bem fundamental na vida 

do ser humano e como um item de fácil entendimento e manuseio, o que será contestado 

nesta grande reportagem.  

Na peça jornalística que foi criada, mostrei, de um jeito criativo e cativante, a 

realidade dos que estão sendo excluídos pela tecnologia, serviu para evidenciar os 

aspectos negativos do mundo digital para essa parcela da população e possibilitar que seja 

criado um ambiente mais inclusivo. A história dos excluídos pela tecnologia ajudarão a 

atribuir um valor à modernização. Todos temos contato, todos os dias, com os aparatos 

tecnológicos e mal nos damos conta do quão privilegiados somos e o quanto nossa vida 

é facilitada simplesmente por termos acessos à tais aparatos.   

A partir de relatos pessoais de experiências negativas sobre a sua utilização no 

mundo tecnológico, as entrevistas jornalísticas com os personagens mostram a 

segregação que o uso da Internet pode trazer, as dificuldades sofridas pelos que não tem 

habilidade o suficiente para acessar, como o fato de os procedimentos se tornarem digitais 

prejudicaram a vida de muitos indivíduos, fez com que parte da população ficasse 

segregada das demais, entre outros aspectos. O jornalismo é peça fundamental para que 

uma problemática seja trazida à tona e, neste caso, através do meu produto jornalístico 

uma nova visão da tecnologia será levada aos leitores. O problema da exclusão digital foi 

abordado de forma clara, com linguagem pouco rebuscada para fácil entendimento, 

através de uma plataforma interativa que chama atenção dos internautas e com técnicas 

de storytelling para prender a atenção de todos que tiverem acesso ao material. 
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Vale ressaltar que a abordagem jornalística foi pensada justamente para que os 

que têm acesso diário à Internet e não têm noção de como é a realidade de alguém que 

não consegue se encaixar no mundo digital contemporâneo. A tecnologia é olhada com 

muito carinho, até mesmo pelo jornalismo, que já adaptou sua linguagem de notícias para 

o das redes sociais, porém não se pensa nos indivíduos que querem se inserir e não 

conseguem, por diversos motivos, inclusive por conta da questão social e educacional.  

 

2.2. PRODUÇÃO 

Para o processo de apuração do conteúdo que foi agregado na grande reportagem, 

foram realizadas entrevistas com públicos de diferentes idades, classes sociais e bairros 

da Zona Leste de São Paulo. As declarações foram fornecidas por indivíduos de perfis 

variados, porém com um único aspecto em comum: não se adaptaram à vida tecnológica.  

Em relação à linguagem utilizada, se fez necessário que fosse coloquial, sem 

palavras rebuscadas, que podem gerar dúvidas quanto ao significado, bastante 

descontraída e espontânea. Como o objetivo é retratar com precisão o perfil dos 

entrevistados, não foi descartada a possibilidade de serem inseridos vícios de linguagens 

e/ou gírias nas aspas presentes no texto.  

Além do conteúdo em formato de texto, foi disponibilizado conteúdo em formato 

de vídeo e com efeitos sonoros para complementar o que expus na grande reportagem. Os 

conteúdos audiovisuais que deram suporte para a construção do produto, foram ilustrados 

pelo Leandro Rodrigues de Oliveira, que criou emojis com os personagens, com a 

tonalidade azul, como se tivessem sido pintados à mão, usando uma simples caneta 

esferográfica azul. A parte sonora do vídeo foi exposta a partir da gravação da voz da 

autora, depois de ter feito pesquisas sobre dados e informações sobre o tema proposto e 

os efeitos sonoros foram encontrados em bancos online gratuitos. Os efeitos sonoros e 

trilha sonora também foram encontrados de forma gratuita em sites que disponibilizam 

as faixas brancas. Foi realizado, também, a gravação de um podcast, para complementar 

o material da página criada. 

Foi elaborado um segundo produto jornalístico em formato de áudio, onde foi 

exposta a história da uma das personagens, mesclando seu depoimento, com dados 
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retirados das pesquisas feitas para o referencial teórico. Para a vinheta do podcast, foi 

usado uma vinheta retirada da lista de trilhas brancas encontradas na plataforma do 

Youtube, assim como os demais efeitos sonoros que aparecem ao longo do áudio. Para 

edição do material de áudio, usei o programa chamado Audacity, que é gratuito e permite 

que sejam inseridos efeitos sonoros interessantes. 

O terceiro produto audiovisual se trata de um vídeo explicativo, sobre como usar 

a revista criada para ajudar as pessoas excluídas que nos cercam, mostrando como 

navegar pelo seu conteúdo e deixar claro que, a revista, ajuda somente a parte da 

população que sabe ler e consegue enxergar as palavras e ilustrações, para os indivíduos 

que não se encaixam nesses perfis é imprescindível que haja atuação de um terceiro para 

intermediar o que foi exposto na revista e sua aplicação na prática. 

Para a gravação das entrevistas foi utilizado o material disponibilizado pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, mediante a apresentação de documento de 

autorização de utilização dos áudios e das informações dadas pelos entrevistados. Os 

personagens foram conduzidos a contarem mais sobre sua experiência com os novos 

procedimentos digitais presentes na maior parte dos estabelecimentos, empresas, 

instituições educacionais, entre outros. 

Para a elaboração do texto, além das entrevistas, serão utilizadas informações e 

dados precisos retirados de textos acadêmicos e já apresentados no referencial teórico. 

Em relação à organização do texto, serão dispostos pequenos parágrafos, cada um 

contendo diferentes histórias e dados essenciais para o entendimento do tema abordado.  

Em relação ao público-alvo, reforço o fato de que o material produzido foi 

direcionado unicamente para os que têm acesso à internet e que não têm conhecimento 

sobre a exclusão digital e o distanciamento de um grupo social para o outro que isso 

ocasiona. O projeto foi desenvolvido para que possamos enxergar através da perspectiva 

dos que não conseguem acompanhar a modernidade e se inserir no mundo tecnológico. 

A primeira fonte, Edileuza Oliveira, diarista, 42 anos, contou sobre todas as 

dificuldades que tem tido para se adequar à falta de oportunidade no mercado de trabalho 

(por não conseguir trabalhar sem ser presencialmente) e para receber o auxílio 

emergencial oferecido pelo governo, durante a pandemia de coronavírus, que se instalou 

ao redor do mundo, em meados de março de 2020. E não somente isso, mas também para 
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se adequar aos novos procedimentos de bancos, lojas, sistema educacional e serviçal. Ela 

sequer possuía um aparelho de celular. Com ajuda de amigos e vizinhos, conseguiu 

emprestado um aparelho telefônico, porém, mesmo assim, não sabia como manuseá-lo. 

Sozinha, com fome e passando necessidades, juntamente com seus cinco filhos, foi 

obrigada a quebrar as difíceis barreiras do manuseio de eletrônicos.  

A segunda fonte, Jose Jorge Alves Nogueira, auxiliar de estoque, 24 anos, 

representou a vida das pessoas que são duplamente atingidas. Primeiro pelas condições 

de vida que possuem por conta do analfabetismo e, por consequência, também não têm 

condições de fazer o uso dos aparatos tecnológicos. A história contada por essa fonte 

mostra a rapidez com que os avanços acontecem, bem debaixo de nossos olhos, e 

sobrevive quem conseguiu acompanhar o mesmo ritmo. Deixando o distanciamento 

desta camada da população bem exposta aos nossos olhos. 

A terceira fonte, Brunno Andrade Rosas, estudante, 15 anos, nos fez refletir sobre 

o significado dos aparatos tecnológicos para os que possuem algum tipo de deficiência. 

Neste caso, focaremos no caso da deficiência visual. Temos uma percepção de que a 

tecnologia surgiu somente para somar na vida de todas as pessoas e, principalmente, para 

os deficientes. O que é mostrado ao longo da entrevista, é que isso realmente acontece, 

porém somente para os que conseguem bancar investimentos altos nestes tipos de 

aparatos, desenhados justamente para quem possui alguma deficiência. Para o pobre é 

somente mais um meio de deixar à mostra o quanto estão ficando para trás, esquecidos e 

marginalizados.  

A quarta fonte, Maria Aparecida Silva de Almeida, aposentada, 59 anos, falou 

sobre sua experiência de envelhecer em meio ao desenvolvimento constante da 

tecnologia. Para alguns idosos, inclusive para a entrevistada, tecnologia possui um 

sinônimo de aversão. Muitos deles não se sentem seguros utilizando os meios digitais 

para movimentações de contas bancárias, para recebimento de faturas, para interação 

humana, compras, entre outras coisas que usamos em nosso dia a dia e consideramos uma 

forma de facilitação e otimização de tempo, mas pode ser considerado um problema para 

determinadas pessoas. A fonte, por sua dificuldade em utilizar a internet e por inocência, 

sofreu um golpe, via internet banking, que gerou um prejuízo de milhares de reais, que se 

tratava de economias feitas com muito esforço ao longo de sua vida. 
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A quinta fonte, Leandro Rodrigues de Oliveira, designer, 34 anos, nos ensinou a 

importância de ajudarmos quem tem dificuldade para se encaixar neste mundo tão 

intenso, com um fluxo de informações enormes, com disparidades sociais, diferentes 

ritmos de aprendizado, entre outras coisas. Neste tópico foi falado sobre o nosso papel de 

facilitadores. Nós, jornalistas, precisamos informar, ajudar e ensinar com o tipo de 

linguagem de quem lerá. Devemos escrever para o povo, com a linguagem do povo. 

Temos o dever de comunicar para todas as classes sociais, níveis de aprendizado e tipos 

de linguagem. Além do papel do jornalista, o entrevistado nos fez pensar sobre nosso 

papel como seres humanos. Precisamos agir com empatia e união, para que, aos poucos, 

o mundo se torne mais inclusivo. 

O site foi criado a partir de templates disponíveis na plataforma da Wix.com, mas 

estilizado de forma criativa, interativa e com o efeito parallax, que se trata de um efeito 

em que os planos da página se movem com velocidades diferentes. Também foram 

efetuadas ilustrações personalizadas, a fim de proporcionar para os internautas uma 

experiência diferente e com um conteúdo único e visualmente atraente.  

2.3. PÓS-PRUDUÇÃO 

Para a divulgação do material, após a finalização e entrega do produto, as redes 

sociais serão utilizadas para que uma parte maior dos internautas tenham contato com 

esse conteúdo e se conscientizem a respeito do tema.  As plataformas que podem ser 

usadas são Instagram e Facebook, mas seria necessário fazer adaptação do formato do 

texto para adequação em cada um dos tipos de mídia. Para a plataforma do Instagram, o 

mais interessante seria trabalhar com os itens audiovisuais, como foto e vídeo, menos 

com texto. A exclusão digital existe e poucos são os que têm consciência da dificuldade 

vivida por aqueles que não se inseriram no meio digital. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Levando em consideração os achados de pesquisa bibliográfica, de questionários 

formulados e entrevistas realizadas sobre o tema, algumas conclusões foram tiradas sobre 

os malefícios da exclusão tecnológica e a importância de fazermos com que haja a 

universalização do acesso à bens tecnológicos e democratização da informação. Sempre 

bom lembrar que, por mais que muitos achem que a tecnologia veio somente para somar 

na vida dos cidadãos e que trouxe uma praticidade enorme para o nosso dia a dia, para 

alguns indivíduos isso fez com que a segregação aumentasse a cada dia, o mercado de 

trabalho ficou cada vez mais exigente, precisando de trabalho especializado, fazendo com 

que o restante disputasse um lugar com máquinas e novas tecnologias, além de ter feito 

com que o poder aquisitivo fosse, mais uma vez, um motivo para que alguns se sintam 

superiores aos demais. 

 As políticas para universalização precisam ser feitas com urgência, pois os setores 

mais pobres da população encontraram mais uma barreira para ultrapassar e, enfim, 

encontrar seu lugar no corpo social. É preciso que seja investido na educação destes 

indivíduos também, para que tenham o conhecimento necessário para interpretar as 

informações recebidas através das tecnologias. Portanto, para combater a exclusão digital 

é necessário que se combata a exclusão escolar. Em relação à terceira idade, muitos dos 

problemas enfrentados por eles no momento de interagirem nas redes, também seriam 

resolvidos com a educação. Se fossem disponibilizadas aulas de informática ou oficinas 

de apoio, os interessados conseguiriam se inserir aos poucos. Uma grande parte, nem 

precisaria frequentar aulas de fato, poderiam simplesmente aprender com familiares 

dispostos e com boa vontade. 

 Claro que, isso não significa que conseguiremos erradicar o analfabetismo ou a 

falta de habilidade de alguns cidadãos ao interagirem através da internet. A inclusão 

digital se trata de um trabalho árduo e de uma luta contra o tempo, pois as novas 

tecnologias aumentam de forma exponencial e os investimentos feitos em prol desta parte 

da sociedade que permanece excluída é muito escassa e não recebe a atenção que merece. 

A desigualdade social aumenta a cada dia, principalmente com as condições de acesso ao 

mercado de trabalho. As exigências das empresas e da economia em geral, obrigam que 

saibamos trabalhar com muitas ferramentas distintas e ritmos frenéticos de alterações e 

aprimoramentos delas, causando mais distanciamento entre nós e os demais. 
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O projeto foi elaborado para que possamos enxergar através da perspectiva dos 

que não conseguem acompanhar a modernidade como os demais. Foram realizados 

produtos em formato de texto, vídeo, áudio e ilustrações onde serão disponibilizadas 

informações sobre o fenômeno da exclusão digital e como podemos ajudar a vida de 

pessoas de diversas idades e classes sociais, que possuem dificuldade para se inserir no 

mundo tecnológico e na sociedade como um todo. Obviamente, não será fácil fazer com 

que a inclusão seja feita, mas ao tomarmos consciência do que acontece fora da nossa 

realidade de comodismo e praticidade ao manusearmos itens tecnológicos, 

conseguiremos nos movimentar para que alguma mudança aconteça.  

A reportagem jornalística feita conseguiu explicar sobre o tema, sobre o motivo 

dessas pessoas se encontrarem na posição de exclusão que elas estão, foram apresentados 

números estatísticos para que todos enxerguem a proporção deste fenômeno, além de falas 

de personagens que gostariam de ser ouvidos. Evidência, também, o quanto isso prejudica 

a vida de uma parte da sociedade e, ao longo do trabalho, são apresentadas algumas 

formas de ajudar as pessoas que estão próximas a nós e que têm interesse em mudar 

alguns hábitos em relação à sua convivência com a realidade moderna em que vivemos.  

Vale ressaltar que o site produzido e as reportagens realizadas, conversam 

diretamente com os que possuem acesso à internet e não fazem ideia de que existem 

pessoas que, em pleno século XXI, não podem ou não conseguem gozar dos benefícios 

que nós temos por sabermos manusear de forma simples e rápida. Pelo fato de poucas 

pessoas pensarem sobre assunto, pouco se faz para que essa realidade passe a ser somente 

uma remota lembrança ruim. O que está sendo proposto é que tomemos atitudes que 

façam com que a exclusão digital fique no passado somente. Que não assombre esses 

indivíduos no presente e muito menos no futuro, onde as coisas tendem a ser cada vez 

mais modernas e tecnológicas. 

Para os que não terão acesso ao conteúdo criado, justamente os que não acessam 

a internet, foi disposto no produto midiático, uma revista com passos a passos simples, 

de como acessar os aplicativos mais usados, para que cada um que leia os textos, veja o 

vídeo e ouça o podcast, imprima as páginas e deem para alguém que precise, que tem um 

celular e não sabe como usar, por exemplo. Dessa forma, conseguimos contribuir, mesmo 

que minimamente, para a inclusão de algumas pessoas no meio digital. 
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Como jornalista, me sinto realizada por poder abordar um tema social tão 

importante, principalmente devido às mudanças geradas ao longo do confinamento, 

proporcionado pela pandemia do coronavírus. Tive como premissa trazer uma realidade 

que nunca tinha sido discutida com a seriedade que merecia, e, com o meu trabalho e 

ajuda dos entrevistados, conseguir promover algumas mudanças no cenário de exclusão 

digital que vivemos no país atualmente. A mudança, por menor que possa parecer aos 

olhos de alguns, pode ser algo que fará total diferença ao longo de uma vida inteira de 

outras pessoas. É é com esse padrão de pensamento que seguirei minha carreira 

jornalística: saber que tenho o poder de contar histórias poderosas e, muito mais que isso, 

mudar a vida de muitas pessoas com elas. 
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ANEXOS 

Usei para a entrevista das fontes as mesmas perguntas. Adicionando algumas 

conforme o diálogo foi se desenrolando.  

Pergunta 1: Quais são os seus motivos para não usar a tecnologia? 

Pergunta 2: Você se sente excluído por não usar internet? Se sim, por quê? Se não, 

por quê? 

Pergunta 3: Quais atividades você deixou de fazer por não usar a tecnologia? 

Pergunta 4: Em quais situações você tinha a necessidade de usar a tecnologia, 

tentou o seu máximo para aprender e não conseguiu? 

Pergunta 5: Como você se adaptou no ambiente de trabalho/escolar/familiar 

depois da inserção da tecnologia em basicamente tudo?  

Pergunta 6: Como você lidou com a falta de aparatos tecnológicos durante a 

pandemia? 

Pergunta 7: Você tem interesse em se conectar? Se sim, o que faz com que você 

seja impedido (a)? Se não, por quê? 

Pergunta 8: O que você acha que facilitaria sua vida, se aprendesse/pudesse usar 

a tecnologia? 

Pergunta 9: Você se lembra de alguma situação em que você tenha sofrido 

preconceito por não saber usar a tecnologia? Alguém te ajudou no momento? 

Pergunta 10: Na sua opinião, como a sociedade poderia te ajudar, levando em 

consideração tudo que foi dito ao longo da entrevista? 

Foi elaborado um terceiro produto jornalístico em formato de áudio, onde foi 

exposto a história da uma das personagens, mesclando seu depoimento com dados 

retirados das pesquisas feitas para o referencial teórico.  

 



41 
 

 

Link de acesso: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/06/09/quase-40percent-

dos-alunos-de-escolas-publicas-nao-tem-computador-ou-tablet-em-casa-aponta-

estudo.ghtml 

 

Link de acesso: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-

quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml


42 
 

 

Link de acesso: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/06/09/quase-40percent-dos-

alunos-de-escolas-publicas-nao-tem-computador-ou-tablet-em-casa-aponta-

estudo.ghtml  

 

Link de acesso: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-

quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/06/09/quase-40percent-dos-alunos-de-escolas-publicas-nao-tem-computador-ou-tablet-em-casa-aponta-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/06/09/quase-40percent-dos-alunos-de-escolas-publicas-nao-tem-computador-ou-tablet-em-casa-aponta-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/06/09/quase-40percent-dos-alunos-de-escolas-publicas-nao-tem-computador-ou-tablet-em-casa-aponta-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/em-2018-quase-46-milhoes-de-brasileiros-ainda-nao-tinham-acesso-a-internet-aponta-ibge.ghtml


43 
 

 

Link de acesso: https://nic.br/noticia/na-midia/quase-75-dos-brasileiros-ja-tem-acesso-a-

internet-aponta-pesquisa/  

 

 

https://nic.br/noticia/na-midia/quase-75-dos-brasileiros-ja-tem-acesso-a-internet-aponta-pesquisa/
https://nic.br/noticia/na-midia/quase-75-dos-brasileiros-ja-tem-acesso-a-internet-aponta-pesquisa/

