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RESUMO: A pandemia do Covid-19 tem exigido o uso intenso de tecnologias digitais no 
modo de fazer pesquisas que envolvem pessoas. As surveys passaram a ser, exclusivamente, 
on-line. Este artigo apresenta limitações e riquezas da aplicação de um questionário on-line 
com jovens de Salvador (Bahia). Parte-se de discussões teóricas sobre competências 
infocomunicacionais e metaliteracy. Entre os resultados, percebe-se que a pesquisa on-line 
reduz o controle do público participante, embora amplie alcance territorial e a autonomia do 
respondente. 

 

INTRODUÇÃO 

O isolamento social como medida de saúde pública por conta da pandemia do Covid-19 

demandou das pesquisas científicas com pessoas o uso de metodologias que contemplem 

exclusivamente instrumentos e soluções on-line. Como parte dos estudos de uma tese de 

doutorado4, aplicou-se um questionário on-line com jovens de Salvador (Bahia, Brasil), com 

idade entre 18 e 29 anos, contemplando questões relacionadas às competências em 

informação e em comunicação, Internet e Participação. 

Este artigo, de natureza metodológica, parte de discussões relacionadas às competências 

infocomunicacionais e metaliteracy, e apresenta desafios e potencialidades metodológicas do 

“escutar” à distância juventudes da capital baiana. Processo este que demanda também do 

pesquisador competências infocomunicacionais e avaliação crítica permanente do processo e 

das próprias habilidades, conhecimentos e atitudes. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 2 Competência Crítica em Comunicação e Informação, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do PÓSCOM/UFBA, bolsista CNPQ. E-mail: daniela.assis@ufba.br  
3 Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom-UFBA). Professora permanente dos Programas 
de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA e da UFRGS. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do 
CNPq. E-mail: jussara.borges@ufrgs.br  
4 A tese em desenvolvimento analisa a relação entre competências infocomunicacionais e participação política de 
jovens de Salvador (Bahia, Brasil) no PósCom/UFBA. 
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Diferentemente da aplicação presencial de questionário, o fazer on-line, neste caso, ganha um 

diferencial ainda mais complexo, que é realizar a pesquisa com jovens em contexto de 

pandemia e, portanto, sem os agrupamentos habituais dessa faixa etária em determinados 

locais da cidade, sejam públicos ou privados, como unidades escolares e universitárias, 

organizações da sociedade civil, praças, equipamentos culturais e esportivos, entre outros. 

Todo esse cenário demanda estratégias específicas de comunicação e mobilização de 

apoiadores para a divulgação da pesquisa, de modo a garantir que o questionário on-line 

chegue aos jovens e não se perca em meio à disputa de atenção entre um vasto universo de 

informações, distrações, demandas e outros interesses das juventudes. 

 

COMPETÊNCIAS INFOCOMUNICACIONAIS 

As tecnologias digitais estão cada vez mais presentes na vida cotidiana e, sobretudo, na dos 

jovens (TIC DOMICÍLIOS, 2019). Com a pandemia do Covid-19, tornou-se ainda mais 

essencial usar a Internet para as diversas atividades diárias. Lidar com as informações on-line 

e estabelecer comunicação à distância requerem competências específicas que podem ser 

desenvolvidas e aprimoradas. 

Entre elas estão as competências infocomunicacionais, definidas por Borges (2018) como a 

capacidade de localizar, avaliar e aplicar a informação (competência em informação); a 

necessidade de estabelecer relações, negociar, argumentar (competência em comunicação) e 

exigem também competências operacionais (capacidade de manusear artefatos eletrônicos). 

Importante mencionar que o conceito de competência em informação  

[...] é entendida como uma metacompetência, ou seja, para além das ditas 
information skills (capacidades informacionais), carrega um sentido de 
colaboração na produção e no compartilhamento de informação em 
ambientes digitais participativos, o que demanda o exercício constante do 
pensamento crítico e da reflexividade, além de atualização tecnológica 
constante. (BEZERRA, DOYLE, 2019, p.5). 

A competência em comunicação, por sua vez, é a “capacidade de estabelecer interação com 

outras pessoas ou grupos, trocar, criticar e apresentar as informações e ideias de forma a 

atingir uma audiência e com ela manter uma relação bilateral.” (BORGES, GARCÍA-

QUISMONDO, 2015, p.237). 
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Dependerá da competência em comunicação, portanto, a possibilidade da relação entre os 

indivíduos gerar processos dialógicos mutualmente estimulantes e produtivos, sejam no 

campo das relações sociais, profissionais, acadêmicas ou políticas: “[...] além da criticidade 

necessária sobre sua própria produção, emergem aspectos de distribuição (quem é o público-alvo da 

produção?), de participação (com quem engajar-se?), de criação (com quem produzir?)” (BORGES, 

2018, p.124). 

A metaliteracy, por sua vez, agrega ao conceito de competências infocomunicacionais a 

capacidade de o indivíduo refletir criticamente sobre a necessidade, implicações e consequências de 

suas competências em um contexto de cultura participativa (MACKEY; JACOBSON, 2014). 

Entre os pesquisadores, também fica evidente a necessidade dessas competências quando 

estão realizando trabalho de campo. Como enfatiza a metaliteracy, o indivíduo precisa ter 

consciência sobre as competências necessárias para a realização de uma atividade ou 

resolução de um problema, aperfeiçoando-as quando não produzirem os resultados desejados 

(O’BRIEN at al, 2017). 

Assim como o processo de atualização das tecnologias é contínuo e 
dinâmico, o percurso formativo crítico dos usuários demanda renovação e 
atenção permanentes em relação a conhecimentos, habilidades e atitudes, 
algo que pode ser aprendido individualmente ou em rede, na educação 
formal ou informal. (SILVA, BORGES, 2020, p.12-13, no prelo). 

Esse breve referencial teórico norteou a elaboração de parte das questões do questionário on-

line aplicado com jovens de Salvador, assim como as estratégias da pesquisadora responsável 

para articular parcerias e apoios para a divulgação da pesquisa e mobilização de participantes. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa on-line realizada foi quantitativa, do tipo descritiva e exploratória, com foco na 

população jovem (18 a 29 anos) de Salvador e partiu de amostragem não probabilística por 

cota (SELLTIZ, 1974). O questionário foi elaborado com 44 questões, sendo apenas uma 

aberta, organizadas em quatro seções: 1.Competências Infocomunicacionais; 2. Participação; 

3. Internet; 4. Perfil sociodemográfico. Respondê-lo exigia cerca de 25 minutos, atendendo 

recomendação de Goode e Hatt (1979) que indicam 30 minutos como o máximo de exigência 

de tempo para responder a um questionário. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

331 

Inicialmente, a metodologia da pesquisa previa aplicação presencial de questionário com 

jovens das diferentes regiões de Salvador. A pandemia, no entanto, exigiu replanejamento 

para atender às recomendações de isolamento social. O instrumento foi repensado para o 

ambiente digital e submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal da Bahia. 

Após a aprovação do Comitê de Ética, foi selecionado um grupo de jovens, da faixa etária da 

pesquisa, para participar do pré-teste, avaliando o questionário on-line criado na plataforma 

Google formulários. Essa fase foi fundamental para avaliar a clareza das perguntas e opções 

de respostas, linguagem, tempo para responder o questionário, entre outros aspectos.  

A partir dos feedbacks dos voluntários, ajustes finais foram realizados no instrumento de 

coleta. Alguns termos ganharam explicações, como podcast, para atender observação de uma 

das jovens que alertou ter vivenciado experiência com pessoas da sua faixa etária que não 

conheciam essa mídia. Duas questões também foram reelaboradas a partir de sugestões do 

grupo de teste. 

Os jovens também colaboraram com a definição de estratégias de comunicação e mobilização 

dos participantes.  Um dos jovens, por exemplo, sugeriu mapear influenciadores digitais da 

cidade e fez contato com alguns deles. Uma delas acabou gravando um vídeo convocando os 

seguidores para participar da pesquisa e foi possível perceber um aumento de fluxo de 

respondentes no dia da divulgação dessa influenciadora. Outro aspecto importante é que todas 

as peças de comunicação foram planejadas e executadas pela pesquisadora em colaboração 

com o grupo de voluntários, que sugeriu adaptações na linguagem e/ou formato. 

Em seguida, buscou-se como principais parceiros de divulgação e mobilização os conselhos 

municipal e estadual da juventude, que não só reconheceram a importância da pesquisa, como 

demonstraram interesse pelos resultados. Um cuidado da pesquisadora foi demonstrar a 

relevância da cooperação entre instituições e instâncias para se fazer ciência e, sobretudo, em 

um contexto de pandemia, mas também enfatizar que, por se tratar de um estudo acadêmico, a 

íntegra da pesquisa só será apresentada durante a defesa da tese. Entretanto, resultados 

parciais serão compartilhados com todos, respeitando as recomendações do Comitê de Ética, 

principalmente, em relação à garantia do anonimato e sigilo dos respondentes. 

Além dos conselhos, recorreu-se ao apoio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 

entidades do ensino médio e superior da rede particular, universidades públicas e 
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representações estudantis secundaristas e universitárias, partidos políticos, organizações da 

sociedade civil que trabalham com jovens, coletivos e movimentos sociais com foco em 

juventudes. 

Para cada um desses públicos, o processo de advocacy exigia uma linguagem apropriada ao 

destinatário. Peças de comunicação também foram criadas com o cuidado de gerar conexão 

com o público da pesquisa. 

Figuras 1 e 2: - Peças de comunicação da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Peças desenvolvidas por Daniela Silva, 2021. 

 

Criou-se ainda um Instagram5 para a pesquisa, com o propósito de ser um canal próprio de 

divulgação nas redes sociais, bem como proporcionar acesso a mais informações sobre o 

estudo acadêmico e às peças de comunicação. 

                                                 
5 Instagram da pesquisa: @juventudesdesalvador 
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Figura 3: Instagram da pesquisa 

 

Fonte: Peças desenvolvidas por Daniela Silva, 2021. 

 

Identificou-se também a necessidade de criação de um e-mail específico para a pesquisa para 

contatar apoiadores, encaminhar a via do termo de consentimento para os participantes, sanar 

eventuais dúvidas e demais contatos necessários durante o processo da pesquisa. 

Para disseminar o questionário on-line, optou-se pela técnica de bola de neve6 (SILVA, 

BUCKSTEGGE, ROGEDO, 2018), embora alguns apoiadores tenham realizado a divulgação 

em listas internas de contatos. Parceiros também divulgaram as peças de comunicação em 

suas redes sociais e peças novas de comunicação foram criadas ao longo do processo para 

manter a mobilização ativa até que se alcançasse o público indicado pela amostra. 

Assim, mobilizar o público jovem para participar da pesquisa on-line demandou uma série de 

estratégias de comunicação e divulgação do instrumento, de modo a capturar a atenção dos 

participantes em um contexto de intensa disseminação de informação nos ambientes digitais. 

Exigiu-se portanto, da pesquisadora, competências infocomunicacionais e intenso processo de 

colaboração com os jovens e apoiadores. 

Entre as competências infocomunicacionais, destaca-se o cuidado de estabelecer diálogo 

fluído com grupos ideologicamente distintos, como os representantes de partidos de direita, de 

centro e de esquerda. Para alguns parceiros, a linguagem e mesmo formato exigiam uma 

                                                 
6 A técnica snowball (bola de neve) é usada em pesquisas sociais para impulsionar a indicação de participantes. 
Um convidado pode indicar o questionário para outros participantes, que mobilizam novos, até que essa rede 
permita alcançar o objetivo proposto (ROSSETTO, 2018). 
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maior formalidade e até mesmo envio de ofício por e-mail. Já outros apoiadores priorizavam o 

contato por whatsapp.   

Os dados obtidos pelo questionário passaram por conferência, foram organizados por meio de 

gráficos e tabelas do Google formulários, além de planilhas no Excel e infográficos, e foram 

processados com a linguagem de programação e ambiente de desenvolvimento R (R CORE 

TEAM, 2021). 

 

RESULTADOS 

A pesquisa on-line com jovens de Salvador foi realizada no período de 05 de fevereiro a 05 de 

março de 2021, alcançando 324 respostas válidas. No total, 581 jovens iniciaram o 

preenchimento do questionário, mas 257 não passaram no filtro das 04 perguntas iniciais que 

confirmavam o público pretendido para a amostra. As questões iniciais foram relacionadas: 1. 

Ao aceite do termo de consentimento; 2. Idade entre 18 e 29 anos; 3. Salvador como local de 

moradia e 4. Interesse por política. O questionário acabou superando a meta inicial da amostra 

calculada7 para a aplicação presencial da pesquisa que foi de 156 respondentes. 

Entre as potencialidades da pesquisa on-line, destacam-se a capacidade de amplo alcance 

territorial. Salvador possui 170 bairros8 e, na aplicação presencial, era prevista a visita a 10 

territórios identificados como Prefeituras-Bairros9. Com a mobilização on-line, a pesquisa 

alcançou 98 de 170 bairros, ou seja 57% do total de bairros. 

Além dessa capilaridade territorial impensável para a realização in loco, a modalidade virtual 

garante anonimato para o participante, além de maior comodidade por permitir que seja 

respondido no momento que julgar mais conveniente. Para o pesquisador gera baixo custo, ao 

eliminar gastos com transporte, diária de equipe auxiliar para aplicação do questionário e 

alimentação (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2011; FRICKER, 2017). 

Por outro lado, reconhece-se as limitações em termos de menor acesso aos jovens com 

dificuldade de conectividade, além de gerar menor controle do público participante, uma vez 

                                                 
7 A amostra foi calculada considerando a população de jovens de Salvador e a distribuição desta por 10 
Prefeituras-Bairro que representam o território da cidade. Estabeleceu-se ainda uma confiança de 95%, com um 
erro de 0,06. 
8 Os 170 bairros de Salvador foram instituídos pela lei 9278/2017 e pelo decreto municipal 32.791/2020. 
9 As Prefeituras-Bairro foram instituídas pelo PDDU - Lei 9148/2016. 
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que a mesma pessoa pode responder o questionário repetidas vezes, caso utilize 

identificadores diferentes (e-mail ou celular, no caso desta pesquisa). Assim como pode 

ultrapassar o número previsto de respostas esperadas pela amostra em decorrência do baixo 

controle que se tem do respondente durante o período em que o questionário permanece 

aberto.  

Em termos de competências infocomunicacionais, o instrumento de coleta on-line elimina, 

por exemplo, a interação simultânea com a pesquisadora, impedindo o esclarecimento 

imediato de dúvidas, assim como a observação da pesquisadora sobre o comportamento do 

jovem durante o questionário, o que poderia gerar insumos importantes para a avaliação 

crítica do instrumento e do processo, como destaca o conceito de metaliteracy. 

Ainda assim, a partir dos resultados parciais, percebe-se que a Internet pode ser uma forte 

aliada das pesquisas científicas, assim como tem se mostrado para os processos educacionais. 

Trata-se de uma tecnologia digital que, embora não substitua a riqueza da educação presencial 

e mesmo da aplicação de instrumentos face a face, apresenta-se como possibilidade que deve 

ser cada vez mais explorada, uma vez que o ciberespaço é, cada vez mais, um ambiente 

natural do público desta pesquisa. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O distanciamento social imposto pela pandemia do Covid-19 exigiu a migração de 

procedimentos metodológicos para os ambientes digitais, incluindo as discussões, 

planejamentos, métodos e instrumentos de coleta de dados. Ao mesmo tempo em que essas 

restrições deixam em suspenso os processos presenciais, limitando as opções e 

potencialidades dos encontros in loco, também convidam os pesquisadores a se reinventarem 

em termos de estratégias e métodos, de modo a fortalecer as alternativas que dependem da 

Internet. 

Estabelecer parcerias nesse contexto, por exemplo, torna-se ainda mais valioso e crucial. Para 

chegar aos públicos desejados das pesquisas, muitas articulações e mobilizações são 

necessárias, exigindo dos pesquisadores conhecimentos, habilidades e atitudes específicas 

para estes fins. 
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Neste artigo, enfatizamos, portanto, a importância das competências infocomunicacionais dos 

pesquisadores que, cada vez mais, são demandados a se relacionar com uma diversidade de 

atores sociais para engaja-los nas propostas de seus estudos e, assim, colaborarem com a 

viabilidade da realização de pesquisas quantitativas, para citar o exemplo aqui apresentado. 

Formar essa rede pela ciência também torna ainda mais importante que as pesquisas 

acadêmicas estejam em sintonia com as demandas reais da sociedade. No caso aqui 

demonstrado, os conselhos da juventude e demais parceiros que trabalham com o público 

jovem se envolveram, efetivamente, na divulgação da pesquisa porque perceberam, 

sobretudo, a relevância desta. 

Em termos metodológicos, a principal limitação da websurvey evidenciada por esta 

experiência é um menor controle sobre o perfil de quem está respondendo a pesquisa. Por 

outro lado, a riqueza central é o potencial de expansão territorial, bem como a capacidade de 

dar mais autonomia para o participante, que decide se, de onde e quando responderá o 

questionário, assim como pode colaborar com a mobilização de outros jovens. 

Deste modo, o objetivo deste artigo foi iniciar uma discussão sobre as limitações e riquezas 

metodológicas do fazer pesquisa em período de pandemia, com o intuito de que as reflexões 

apontem legados que podem e devem permanecer para a ciência, independentemente de 

cenários de isolamento social. 
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