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Introdução
A Cidadania Digital assume todos os aspetos dos conceitos
convencionais da Cidadania democrática da Esfera digital.
Direitos ligados à Cidadania por um lado, como o direito à
liberdade de expressão, ou acesso aos média e informação e
responsabilidades por outro lado, como respeito pelos direitos,
crenças, e opiniões de terceiros ou participação política
deverão também ser dinamizados por utilizadores da internet
de forma a ser tornarem cidadãos digitais.
De acordo com Mark Ribble Cidadania Digital consiste 1 em três
princípios fundamentais realçando a estrutura interdependente
da esfera digital: respeitar-se a si próprio e aos outros, educarse a si e aos outros e proteger-se a si e aos outros.

4

Respeitar-se a si próprio e aos outros inclui os aspetos de:
 Etiqueta - referente à importância de perceber como o
comportamento na esfera digital afeta o outro. No
contexto digital estes aspetos são também designados
por Netiqueta.
 Acesso - referente à necessidade de compreender que a
tecnologia digital e as competências correspondentes não
estão equitativamente distribuídas por todas as pessoas.
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Ribble, Mike (2015): Digital Citizenship in Schools. Nine Elements All Students
Should Know. 3rd ed (Online-ausg.). Eugene: International Society for Tech in Ed
(EBL-Schweitzer).
Os nove aspetos referidos aqui estão também enumerados pelo Conselho da Europa
numa estrutura similar a “domínios de competência”.
(https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/key-domains)
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 Lei – referente ao facto de que o Estado de Direito na
esfera digital ainda não está estabelecida nas mesmas
dimensões que num mundo analógico. Mas isto não
significa que seja um vazio jurídico para o qual não se
aplicam leis. Assim princípios básicos de respeito são
ainda mais importantes por exemplo ao pedir autorização
quando se usa conteúdo de outros.
Educar-se a si próprio e aos outros inclui os aspetos de:
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 Literacia – referente à competência de usar tecnologia
digital,
juntando
informação
e
usando-a.
O
desenvolvimento dinâmico da tecnologia digital torna-a
ainda mais desafiante para estar atualizada neste campo.
Um aspetos crucial da aprendizagem digital é a
disponibilidade para continuar a aprender e transmitir
conhecimento aos outros.
 Comunicação – referente á importância de comunicar
adequadamente para partilhar informação e permanecer
em contacto via os canais digitais
 Comércio – referente ao uso crescente de ferramentas
para compras online e outros tipos de comércio.
Encontrar os itens certos e respeitar normas ecológicas e
sociais, enquanto presta atenção aos seus dados é um
processo desafiante. Partilhar a sua própria experiência
pode ajudar os outros a fazê-lo.
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Proteger-se a si e aos outros inclui os aspetos de:
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 Direitos e responsabilidades – referente ao facto de que a
possibilidade de usar ferramentas digitais também implica
responsabilidades. Para contribuir para um ambiente
digital seguro e agradável para toda a gente é
fundamental
que
cada
pessoa
reconheça
a
responsabilidade de permanecer seguro e apoiar outros
ao fazê-lo.
 Segurança – referente à importância de proteger os seus
dados pessoais e informação pessoal.
 Saúde e bem-estar – referente ao equilíbrio entre a
utilização de ferramentas digitais e aspetos importantes
do mundo analógico, como passar tempo fora de casa ou
presencialmente com amigos e família.
O sistema independente acima mencionado da esfera digital
pode ser entendido como uma conexão tecnológica de
indivíduos criadores de uma ambiente social no qual as pessoas
interagem e partilham informação. Neste sentido serve como
uma estrutura paralela ao ambiente social do mundo analógico.
A mudança de muitos aspetos da nossa vida quotidiana na
esfera digital é baseada no facto, que oferece ferramentas para
interagir socialmente de forma mais fácil e rápida do que antes.
Ser capaz de usar estas ferramentas de forma eficaz e
proficiente não se refere apenas a competências digitais de
forma a operar hard- e software. A Cidadania Digital também
inclui a competência de usar a tecnologia digital para contribuir
para also um ambiente online agradável e seguro no qual as
pessoas possam interagir socialmente, trabalhar colaborativamente ou participar politicamente.
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As atividades descritas neste módulo relacionam-se com o
Facebook como uma rede social que disponibiliza muitas
funcionalidades para interação social e política . Todos os
formandos precisam de uma conta Facebook e deverão ter
conhecimento básico sobre as funções do Facebook (ver
Módulo 3).
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A estratégia educativa subjacente a este módulo é orientada
para o conceito de Educação para uma Cidadania Digital 2 com
o objetivo de dotar os formandos com as competências para
usar a internet de acordo com determinados direitos e
responsabilidades. Por outro lado esta estratégia inclui
competências digitais como informação e literacia de dados,
comunicação
e
colaboração,
criação
e
conteúdo
digital,segurança e resolução de problemas. Por outro lado
inclui competências de Cidadania como participação digital,
direitos digitais e responsabilidades, Direito Digital e Etiqueta
Digital. Estas competências entram em vigor quando os
formandos fazem as atividades descritas neste módulo.

Tópico 1: Criar uma Página no Facebook
O objetivo deste tópico é criar um blogue no Facebook que
aborde tópicos públicos relacionados com aspetos locais do
grupo de formandos. O blogue será criado como uma página
Facebook e será dinamizado por um grupo de aprendizagem.
Dado que Facebook é uma rede social difundida faculta todas
as funcionalidades para as atividades relacionadas com o
blogue a ser criado. Contudo uma rede social como o Facebook
foi frequentemente criticada devido a problemas com a
2

https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home?desktop=true
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segurança dos dados ou tolerar aspetos negativos como
discurso de ódio. O grupo de formandos deverá apenas usar
esta rede social se todos os participantes concordarem -rede.
Caso contrário, um blogue pode também ser criado em
páginas como WordPress, Blogger, Wix, Weebly, Medium ou
Ghost .
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Comparado a outros websites para blogues, Facebook faculta a
oportunidade de partilhar conteúdo online com os seus
seguidores. A Página Facebook pode ser gerida por um ou mais
membros. Isto dá ao grupo a oportunidade de produzir
conteúdo para a comunidade. O conteúdo pode ser escrito
como uma publicação que contém imagens, texto simples ou
vídeos. Eventos podem também ser criados para os quais
podem ser convidados membros. Os utilizadores podem reagir
ao conteúdo com likes (“gostos”) ou comentários. Através
desta interatividade, a página ganha em popularidade.
Contudo, uma página Facebook não é apenas usada para criar
novo conteúdo mas também para gerir informação básica. Aqui
os utilizadores podem ler informação relativa ao grupo que
criou a página, visualizar descrições breves e detalhes de
contacto e encontrar a hiperligação para o website. Tal como
com um perfil privado, quer uma imagem de perfil e uma
imagem de capa podem ser criados. Outra vantagem das
páginas de Facebook é a estrutura da informação. Isto apela
acima de tudo à usabilidade, já que o utilizador pode rápida e
intuitivamente ver onde o conteúdo se localiza.
Existem estruturas de navegação interna que conduzem a
informação de contacto, descrição breve e eventos de uma
página. Os novos artigos são apresentados diretamente na
página de início. O utilizador recebe sempre assim o conteúdo
mais atual quando acede ao site. O lado menos positivo é que
as páginas Facebook são semanticamente muito parciais.
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Isto significa que o modelo remetente-para- destinatário ainda
não totalmente convertido no modelo remetente-para
remetente. A semântica desejada nas redes sociais ainda não
foi concretizada. Embora os utilizadores possam responder às
publicações do Facebook, a empresa determina o tópico
através da publicação. Adicionalmente a esta opção, o cliente
pode também escrever críticas ou fazer perguntas ao grupo
que criou a página.
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Dicas para formandos:

A página de ajuda do facebook disponível em
https://www.facebook.com/help/ dá apoio a
muitos elementos que estão incluídos neste
módulo.
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Concetualizar a Página como um Mapa Mental - fácil
Duração: 45-90 minutos
Contexto
Trabalho de grupo na aula ou numa reunião virtual com
orientação ou moderação pelo formador. O grupo de
aprendizagem precisa de um flip-chart ou um quadro branco
para criar um mapa mental. Num cenário virtual ferramentas
online como Miro-Mindmap, Zoom, Wisemapping, Xmind ou
Semantikpodem ser usadas.
Aspetos principais
 Abordar o tema principal da página
 Discutir ligações a tópicos políticos, públicos ou locais
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Passo 1 – Perguntas e Respostas
O formador escreve perguntas básicas sobre a concetualização
da página. Estas questões podem incluir o seguinte:
 Qual é o aspeto local em que a nossa página se devia focar ?
(rua, bairro, localidade, cidade, região, paisagem..)?
 Que tópicos deverão ser abordados?
(questões políticas, problemas atuais, aspetos culturais
,questões dos habitantes..)
 Que tipo de conteúdo será publicado na página?
(textos, fotos, vídeos, podcasts, hiperligações – a decisão
deverá ser orientada para as competências digitais dos
formandos)
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Passo 2 – Criar o mapa mental
De seguida os formadores moderam a uma discussão de grupo
acerca destas questões. Ideias e resultados são anotados como
um mapa mental pelo formador ou formando. Após a discussão
ter terminado o formador tira uma foto do mapa mental ou
guarda o mapa mental como uma foto digital e envia-a para
todos os participantes. É também possível criar um mapa
mental com aplicações, como Miro-Mindmap, Zoom,
Wisemapping, Xmind ou Semantik.
Exemplo de um mapa mental como uma estrutura básica da
página de Facebook:
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Criar a Página Facebook - médio
Duração: 45 Minutos
Contexto
Criação inicial da página de Facebook no grupo e a adição de
informação descritiva, seguida das etapas de trabalho
individual, com orientação sempre que necessário.
Aspetos Principais
 Atribuir funções para gerir a página.
 Distribuição de trabalho para a página Facebook.
 Juntar informação à página Facebook.
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Passo 1 – Criação Inicial
Em primeiro lugar o formador cria a página Facebook clicando
em “Criar” e “Página”.
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Agora é necessária informação adicional. O formador introduz
o nome da página, escolhe uma categoria e adiciona uma breve
descrição com base nas decisões anteriores dos formandos.
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Depois o formador acrescenta todos os formandos como
administradores deslizando com o rato para o lado esquerdo,
clicando em “Definições”, depois clicando em “Papéis de
Página” e seguidamente introduzindo os nomes de utilizador de
todos os formandos.
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Os administradores podem gerir todos os aspetos da página.
Podem publicar e enviar mensagens no Messenger como na
Página, responder e apagar comentários da página, publicações
do Instagram para Facebook, criar anúncios, ver quem criou
uma publicação ou conteúdo, visualizar perspetivas e atribuir
funções na página.
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Etapa 2 – Descrição adicional
Agora a página precisa de informação adicional para mostra aos
visitantes de que se trata. Pode ser adicionada informação
clicando em “Complete a sua informação de Página”.
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Muitos aspetos que o Facebook solicita, como um número de
telefone ou horário de funcionamento podem ser ignorados,
dado que são mais adequados para páginas de negócio. Mas é
útil adicionar um endereço de e-mail e uma descrição mais
detalhada, a localização e a impressão.
A imagem de perfil e o padrão de fundo pode ser mudados
clicando nos símbolos da câmara.
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Agora os formadores moderam um grupo de discussão no qual
as tarefas de adicionar informação são distribuídas, o formador
regista a decisão e faculta aos formandos a informação
correspondente.
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Criar Conteúdo – fácil
Duração: 45-90 Minutos
Contexto
Depois de a página ser criada e informação adicional ter sido
acrescentada, todos os formandos são solicitados a criar a sua
primeira publicação, com base nas decisões da discussão do
primeiro grupo.
Aspetos Principais
 Criar o conteúdo para a página Facebook.
 Apresentar e Discutir o conteúdo.
Etapa 1 – Criar o Conteúdo
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Recomenda-se escolher uma pessoa que crie uma publicação
inicial como lançamento oficial da página para dar as boas
vindas aos visitantes e delinear a finalidade da página.
Facebook oferece a opção de fazer uma publicação, para que
seja sempre visível na parte superior da página.
Seguidamente todos os formandos trabalham no seu próprio
computador e criam a sua publicação. Pode ser texto ou outros
tipos de conteúdo, como fotos, vídeos, podcasts ou uma
combinação de diferentes formatos. Em primeiro lugar os
formandos deverão criar o seu conteúdo no seu computador. O
texto pode ser criado depois para a caixa do Facebook, as fotos
deverão ser guardadas como .jpg, vídeos ou episódios de
podcast como .mp4.É importante referir, que os formandos
não devem publicar conteúdo criado por alguém sem
autorização. Se os formandos precisam de mais tempo para
criar uma peça de conteúdo mais complexa, o formador deverá
encontrar uma forma de permitir isto.
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Etapa 2 – Apresentar o conteúdo
Agora todos os formandos apresentam os seus resultados ao
grupo que ou aprova o conteúdo ou expressa pedido de
mudanças. O formador deverá moderar a discussão.
Etapa 3 – Publicar o conteúdo
Os formandos só têm que clicar em “Criar Publicação”
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O botão “Sentimento/Atividade” permite adicionar Emojis, o
botão Foto/Vídeo permite adicionar imagens ou vídeos.
Agora que a página está repleta de informação e conteúdo, o
próximo objetivo será alcançar visitantes.
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Tópico 2: Partilhar Informação e Comentar
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Após criar a página no Facebook as três atividades deste tópico
relacionam-se com partilhar o conteúdo criado previamente
em websites externos, ligar conteúdo externo na página e
participar em discussões sobre estes tópicos. Como já referido
na Introdução do tópico anterior, as atividades dos utilizadores
nas redes sociais podem incluir comportamento inadequado,
como discurso de ódio ou discriminação. É um objetivo deste
tópico sensibilizar os formandos relativamente a este tópico e
colocá-los na posição de usar as redes sociais de acordo com os
princípios de Cidadania digital. Isto significa abster-se de
insultar outras pessoas, relatar factos sem uma fonte ou
publicar material protegido por copyright. Ao invés os
formandos deverão ser motivados a publicar o seu próprio
conteúdo e agir de forma educada e responsável.
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Concetualizar uma Estratégia de Expansão - fácil
Duração: 45 Minutos
Contexto
O trabalho de grupo na aula ou numa reunião virtual com
orientação ou dinamização pelo formador. O grupo de
aprendizagem precisa de um flip-chart ou um quadro branco
para criar um mapa mental. Num cenário virtual ferramentas
online como “Mapa Mental Miro” podem ser usadas.

Aspetos Principais
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 Discutir o alcance desejado da página.
 Discutir ligações desejadas a outras páginas, grupos ou
websites.
Etapa 1 – Perguntas e Respostas
O formador escreve questões básicas relativas à
concetualização da estratégia de alcance. Estas questões podem incluir o seguinte:
 Que pessoas ou utilizadores do Facebook poderão estar
interessados na nossa página?
(Habitantes locais, pessoas com determinados interesses,
outras páginas do Facebook ou grupos)
 Há determinados tipos de pessoas, como responsáveis
por decisões, que devem ser visados?
 Como podem estes grupos de pessoas ser abordados?
(Diretamente no Facebook, via E-mail, Telefone,
contactos pessoais)
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 O que deverão estas pessoas fazer?
(Visitar a página, seguir a página, comentar, avaliar
conteúdo, agir como catalisadores para atrair mais
pessoas, atuar no mundo real)
 Que características do Facebook podem suportar estes
objetivos?
(Configurar eventos, partilhar fotos)
Etapa 2 – Criar o Mapa Mental
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Depois os formadores moderam um grupo de discussão acerca
destas questões. Ideias e resultados são registados como um
mapa mental pelo formador ou formando. Após a discussão ter
terminado o formador tira uma foto do mapa mental ou guarda
o mapa mental como uma imagem digital e envia-o a todos os
participantes.
Exemplo:
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Partilhar e Conectar - médio
Duração: 45-90 Minutos
Contexto
Passos de trabalho individual, com instruções prévias com base
nos resultados da atividade anterior e orientação sempre que
necessário.
Aspetos Principais
 Partilhar conteúdo a partir da página noutras páginas ou
grupos.
 Ligando conteúdo externo à página.
 Criar Eventos.
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Etapa 1 – Distribuição de trabalho
Com base nos resultados da atividade anterior o formador
modera um grupo de discussão, no qual as tarefas de alcançar
os grupos alvo são distribuídas de igual forma. A cada
formando será dada a tarefa de se dirigir a um determinado
grupo de pessoas. A distribuição deverá ser orientada e
direcionada para as competências e preferências dos
formandos.
Etapa 2 – Alcançar
Com base na distribuição de tarefas todos os formandos agem
de acordo a desenvolver um plano. Depois informam o grupo
acerca dos resultados das suas ações.
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Partilhar Conteúdo:
Depois de publicar uma publicação, pode ser partilhada
clicando no correspondente botão abaixo. A publicação pode
ser partilhada com outro grupo ou página Facebook. Da mesma
forma pode também partilhar conteúdo de outras páginas ou
grupos com a sua própria página.
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Criar eventos:
Na parte superior da sua página de Facebook o separador
‘Eventos’ mostra todos os eventos que já ocorreram e oferece a
opção de criar novos.
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Depois deve ser decidido se os eventos ocorrem online ou
offline e se o evento será comercial.
Para ganhar atenção para a página do Facebook recomenda-se
criar um evento sem custos associados. Facebook também
apresenta a opção de estar conectado a aplicações como o
Zoom, de forma a que possa facultar uma transmissão online
que alcance os seguidores da página.
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Preenchendo os detalhes do evento tão detalhadamente como
possível permite assegurar que os potenciais participantes
fiquem com uma ideia muito clara do que trata o evento.
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Comentar e Debater - difícil
Duração: Em curso

Contexto
Trabalho autónomo após receber Orientações do formador
45 minutos
Aspetos Principais
 Discutir Orientações para moderar, comentar e debater em
contextos digitais.
 Praticar moderação, comentar e debater na Página do
Facebook.
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Etapa 1 – Orientações para comentários e debates
Em primeiro lugar o formador deverá delinear princípios
básicos de moderação, comentar e debater no Facebook. No
nosso exemplo recebemos um comentário à nossa publicação
inicial.
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Usando este exemplo pode ser ilustrado como reagir de forma
educada fazendo like (gostar) no comentário e começar um
debate com o visitante clicando em “Responder”.
Por outro lado os formandos deverão ser também preparados
para reagir a comentários que contenham conteúdo
discriminatório.
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Nestes casos deve haver uma reação clara que inclui uma
afirmação que fundamente porque tais formas de discurso de
ódio não são toleráveis.
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Em casos graves como no do exemplo, o comentário pode ser
apagado clicando nos três pontos do lado direito da publicação
e depois em “Apagar”.
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Depois é recomendado adicionar um comentário que explique
porque o comentário foi apagado.
Etapa 2 – Moderar, comentar e Debater
Após esta Introdução todos os formandos são convidados a
moderar, comentar e debater na página respeitante às
orientações referidas. Num grupo maior é recomendado
agendar estas atividades de forma a que um membro do grupo
seja responsável pela moderação, comentários e debate por
uma semana.
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Conclusão
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A Cidadania Digital é baseada nos conceitos convencionais de
Cidadania mas precisa de ser adaptada a contextos digitais.
Redes sociais como o Facebook são apenas um aspetos do
mundo digital, no qual as pessoas são conectadas e iniciam
processos de interação social. Competências digitais gerais
ligadas à cidadania digital não deverão apenas levar as pessoas
a usar o digital eficazmente mas também a permitir-lhes refletir
criticamente em aspetos negativos da esfera digital, como
discriminação, discursos de ódio ou perigos dos dados pessoais.
Os processos dinâmicos de desenvolvimento técnicos
requerem uma atualização constante de competências digitais,
que podem ser alcançados através de constants processos de
aprendizagem no mundo digital. Este módulo à semelhança de
outros módulos de All4Inclusion visa uma forma motivadora de
as pessoas mais velhas experienciarem a esfera digital de modo
seguro e responsável.
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Recursos Adicionais
 O livro “Digital Citizenship in Schools” de Mike Ribble que enfatiza
um conceito de Cidadania Digital para finalidades educativas.
-> Ribble, Mike (2015): Digital Citizenship in Schools. Nine Elements All Students Should Know. 3rd ed (On-line-ausg.). Eugene:
International Society for Tech in Ed (EBL-Schweitzer).
 O texto “Being Digital Citizens” de Enging Isin e Evelyn Ruppert
que explica o conceito de Cidadania Digital
-> Isin, Engin; Ruppert, Evelyn (2015): Being digital citizens. London, New York: Rowman & Littlefield International. Online verfügbar unter
http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=2051473.
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 Artigo do NY Times Article sobre o filme “The Social Dilemma” que
aborda os aspetos negativos das redes sociais , como Facebook
-> https://www.nytimes.com/2020/09/09/movies/the-socialdilemma-review.html
 Uma recolha de material Pedagógico sobre Cidadania Digital na
Página de Início do Conselho da Europa
-> https://www.coe.int/en/web/digital-citizenshipeducation/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education
 O texto “Social Media and Political Participation: Are Facebook,
Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems?” de
Robin Effing, Jos van Hillegersberg and Theo Huibers, que reflete
criticamente na conexão entre as redes sociais e a participação
política
-> https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-233333_3
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