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Os dois livretos que apresentamos aqui constituem mais uma etapa 
da pesquisa “Democracia e representatividade”. Novas formas de re-
presentação diante da transformação digital”,1 realizada para o Insti-
tuto Lula no segundo semestre de 2021.

As duas publicações contam com a participação de diferentes pesquisado-
res, e mostram o resultado dos seis debates online realizados entre participan-
tes do estudo e convidados, ao longo de três meses e meio, em paralelo à pes-
quisa de campo e à análise dos resultados. O Livreto 1, que você tem em mãos, 
foi coordenado pela pesquisadora Cosette Castro. O Livreto 2, pelo pesquisador 
Antonio Hélio Junqueira Junqueira.

De caráter qualiquantitativo, o estudo utilizou dados quantitativos, coletados 
junto a fontes secundárias e em questionários semiestruturados online, também 
conhecidos como survey estatísticos. Também foram analisados dados qualitati-
vos, colhidos em grupos focais online. Dado o nível de exclusão digital encontrado 
durante a realização do trabalho de campo, foram aplicados dez questionários 
impressos, para dar visibilidade à população em estado de vulnerabilidade.

Inicialmente a pesquisa seria dirigida apenas a lideranças do Partido dos 
Trabalhadores de todo país, mas decidimos ampliar o escopo para escutar tam-
bém militantes e ativistas, estes não necessariamente afiliados ao PT. A inclu-
são destes agentes permitiu olhar os dois lados dos movimentos sociais, em 
questões relacionadas à representatividade e às transformações digitais.2 

A pesquisa incluiu lideranças do PT (dirigentes) e liderados (militantes e ati-

1. A pesquisa completa está disponível em: https://docs.google.com/document/d/15y1-
Pd9dTqgnqMkF4lQwRYGAcmDS_EJo/edit?usp=sharing&ouid=116000504106464652242&rtpof=true&sd=true.

2. A amostra foi criada utilizando o modelo “bola de neve”. Os convites foram feitos pessoalmente ou em 
grupos do campo progressista no Whats App. Também pedimos às lideranças convidadas que repassassem os 
questionários online a militantes e ativistas de suas áreas de atuação. 

Apresentação
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vistas) da cidade, do campo, das florestas e das águas3 das diferentes regiões 
brasileiras. Também permitiu observar a mobilização, a atuação e as facilidades 
e os desafios do mundo digital para militantes, ativistas e suas organizações.

Apesar do tempo exíguo da pesquisa – apenas noventa dias –, 219 parti-
cipantes responderam a dois questionários online: o primeiro, relativo à per-
cepção de militantes e ativistas, e o segundo, dirigido a lideranças. Dos parti-
cipantes do questionário 1, 76% eram mulheres. No questionário 2, 54% das 
respostas foram de mulheres de diferentes regiões do país. Outras dez pessoas 
com dificuldades de acesso à internet responderam a um questionário impres-
so, seis delas mulheres. No total, a pesquisa teve 229 participantes. 

Foram realizados cinco grupos focais, com a participação de trinta militan-
tes, ativistas e lideranças, selecionados entre os que responderam aos questio-
nários. Das 21 lideranças convidadas para participar em grupos focais online 
específicos, de duas horas de duração cada um, apenas onze estiveram presen-
tes nos dois grupos. As lideranças mais prejudicadas pela queda ou fragilidade 
no sinal da internet, com as chuvas consideráveis que caíram no Distrito Federal 
e em outros estados no final de 2021, foram negros e indígenas. O Livreto 2 traz 
outros detalhes sobre a pesquisa, como as categorias desenvolvidas.

A inclusão digital é compreendida aqui como acesso gratuito à internet e aces-
so a tecnologias e aparelhos, sejam de recepção de sinal, como torres de celulares, 
sejam computadores, smartphones e laptops, configurando um espaço de conhe-
cimento e aprendizagem sobre tecnologias digitais e produção de conteúdos. No 
Brasil, estamos muito longe desta realidade, pois a sociedade em rede (Castells, 
2000), aliada ao capitalismo e sob um governo conservador,  tem se mostrado 
desigual, precária e excludente, como poderá ser observado no estudo.

O estudo ocorre em um momento de mobilidade real restrita, causado pela 
pandemia de Covid-19, e que obrigou as organizações sociais a se reinventar para 
aprender a utilizar ferramentas tecnológicas cotidianamente e buscar novas for-

3. Para fins de categorização na pesquisa, os dois últimos são classificados como área rural, assim como 
quilombos e regiões ribeirinhas.
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mas de comunicação no mundo digital. Também ocorre em um contexto maior, 
no qual o Brasil se torna comprador de tecnologias, como o 5G, sem que os gru-
pos sociais sejam chamados para discutir essas mudanças. São tempos em que 
deixamos de ser um país protagonista para nos tornarmos meros consumidores.

Apesar das profundas transformações pelas quais estamos passando, ainda nos 
encontramos no estágio da ponte (Castro, 2008), ou seja, na passagem do mundo ana-
lógico para o digital. Mesmo em fase de digitalização acelerada, até em consequência 
da pandemia, aumenta a brecha entre inclusão digital, inclusão precária e exclusão.

O Livreto 1 se divide em quatro capítulos. No primeiro, “Breves reflexões sobre a 
pesquisa ‘Democracia e representatividade. Novas formas de representação diante da 
transformação digital’”, Cosette Castro e André Barbosa Filho4 discutem as consequên-
cias das transformações digitais atuais e como elas se refletem de forma interseccional 
e complexa nas organizações sociais, seja entre lideranças ou militantes e ativistas.

Nessas duas últimas categorias, a pesquisa ouviu grupos populacionais mais 
vulneráveis, como negros5 e indígenas e, dentro deles, as mulheres. A população 
lgbqia+6 e as pessoas idosas7 não puderam ser estudadas em detalhe devido aos 
prazos da pesquisa. Levando em conta essa realidade, este livreto dedica dois ca-
pítulos à análise das populações negra e indígena, ambos com um olhar amplifi-
cado para a realidade das mulheres.

O capítulo 2, “Apontamentos para entender os desafios da inclusão digital de negras 
e negros no Brasil”, foi escrito por Cecília Maria Vieira, pesquisadora da temática racial. 
O texto traz contribuições para se pensar ações que ampliem o acesso e a inclusão di-
gital dessa população, fortalecendo a questão ética e propiciando o que é seu direito.

O capítulo 3, “Representação feminina indígena e a inclusão dgital”, de Rose 

4. Coordenadora da pesquisa e coordenador geral do estudo, respectivamente.

5. Não seguimos a classificação do IBGE, que define população negra como pessoas pretas e pardas, mas a forma 
como os participantes se auto-referem: como pessoas negras. 

6. A sigla designa lésbicas, gays, transexuais, travestis, queers, intersexuais e assexuais, entre pessoas com tipos 
diversos de orientação e identificação sexual.

7. Sugerimos a continuidade desta pesquisa, incluindo  o público lgbtqia+ e também as pessoas com mais de 60 
anos, constantemente invisibilizadas e vítimas de alto nível de violência no país.
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Mara Vidal de Souza, mostra como é preconceituoso e colonizado o discurso em 
uso ainda hoje na academia (e fora dela) sobre os indígenas, sobretudo aqueles que 
vêm morar na cidade. Além dos dados encontrados na pesquisa, o texto apresenta 
um conjunto de autores indígenas, possibilitando novas reflexões e descobertas.

O capítulo 4, “Estratégias para a transformação e a inclusão digital”, de André 
Barbosa Filho e Cosette Castro, resulta da análise dos questionários online e da 
escuta atenta das dez horas de gravação produzidas pelos cinco grupos focais. 
A partir das propostas e sugestões apresentadas foi possível propor estratégias 
para serem desenvolvidas no país nos próximos trinta a cinquenta anos.

Ao finalizar este Livreto, queremos agradecer a todas as pessoas que partici-
param da pesquisa em suas diferentes etapas:

Aos dez militantes e ativistas e às dez lideranças que avaliaram e contribuí-
ram para os questionários online, na fase pré-questionários.

Aos 259 militantes, ativistas e lideranças que abriram espaço em sua agenda 
para participar da pesquisa, na fase de questionários

A todas as lideranças, militantes e ativistas que repassaram os questionários 
1 e 2 a outras pessoas, na fase de questionários.

A Everardo Aguiar, que ajudou na distribuição dos questionários impressos na 
comunidade do Sol Nascente, em Ceilândia (DF), e a Isabel Tucano, que contribuiu 
no Levante da Democracia, em Brasília (DF), na fase de questionários impressos.

Aos trinta participantes dos grupos focais e às pessoas que indicaram no-
mes nas diferentes regiões do país, na fase dos grupos focais.

Aos convidados e participantes dos seis debates online realizados durante a 
pesquisa, na fase de debates.

Desejamos a todos uma boa leitura.

Cosette Castro
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Capítulo 1

Cosette Castro
André Barbosa Filho

Breves reflexões sobre a pesquisa
“Democracia e representatividade. 
Novas formas de representação diante
da transformação digital”

A história do Brasil, vista sob a ótica do desenvolvimento da cidadania 
e do pleno exercício dos direitos civis, tem sido bastante conturbada. 
A evolução do Estado brasileiro caracterizou-se pela instabilidade 
política e econômica e por um legado autoritário, fatores que difi-

cultaram a construção de uma cultura política verdadeiramente democrática. 
Isso mudou substancialmente durante as gestões dos governos progressistas 
(2003-2016), que conseguiram reduzir as graves desigualdades do país. Ainda 
assim, após 2016, os anos de golpe e governo conservador reduziram significa-
tivamente as melhorias conquistadas em termos de direitos sociais e trabalhis-
tas e de avanços econômicos.

Nesse meio tempo, o processo de participação política e democrática vem mu-
dando, sobretudo após o advento das tecnologias digitais de comunicação, que 
permitem maior participação da sociedade na esfera pública. Essa participação, 
contudo, é parcial. Somos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Destas, 4,6 bilhões 
têm acesso à internet. Pelo menos 2,5 bilhões estão incluídos precariamente no 
mundo digital, e outras 3,2 bilhões estão totalmente excluídas dele. Ou seja, a 
inclusão precária e a exclusão se estendem a 5,7 bilhões de pessoas.

Contudo, meios de comunicação analógicos e digitais, empresas e governos 
seguem afirmando diariamente que “estamos todos” incluídos e hiperconectados. 
Parte do pensamento acadêmico ecoa essa impressão,  particularmente ao utilizar 
teorias e conceitos pensados sobre e para o mundo desenvolvido. Assim, repete-se 
um pensamento colonizado. Aquilo que Marques de Melo (2003) chamou de com-
plexo do colonizado agora se reflete em parte das reflexões sobre o mundo digital.
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Além disso, dados e indicadores são muitas vezes avaliados em sua forma 
bruta, de uma maneira generalizante, sem levar em consideração as diferentes 
camadas de desigualdade que existem no país, seja no campo das invisibili-
dades ou das identidades.1 As invisibilidades não param de crescer, apesar da 
digitalização acelerada em consequência da pandemia.

Castells (2000) lembra que a sociedade em rede, também conhecida como so-
ciedade da informação, transformou nossa forma de estar, sentir, perceber e atuar 
no mundo. Mas isso ocorre em diferentes condições de aprendizagem, estando 
presente, com mais força, entre os incluídos digitais. Aliada ao capitalismo e a 
um governo conservador, caso do Brasil, a sociedade em rede tem se mostrado 
desigual, precarizada e excludente.

As transformações do mundo digital vêm se inserindo diretamente nas práticas 
cotidianas de uso social e na apropriação das tecnologias de informação e comu-
nicação, chegando às casas da população brasileira de formas diferenciadas. Tais 
mudanças alteram drasticamente as formas de representação de interesses, sejam 
econômicos, políticos, sociais, culturais, religiosos ou sindicais/associativos. 

Por um lado, esta situação influencia o processo de construção das agendas, 
da tomada de decisão política e da formação de lideranças que, no período de 
pandemia por Covid-19, ocorre majoritariamente no mundo online. E de outro 
lado, impacta diretamente na vida cotidiana de militantes e ativistas, como será 
visto no decorrer deste capítulo.

Sobre a pesquisa
O estudo “Democracia e representatividade. Novas formas de representação 

diante da transformação digital” foi construído em diferentes etapas, com téc-
nicas qualitativas e quantitativas de pesquisa on line. Buscou aferir o grau de 
familiaridade dos públicos selecionados com a internet, com aparelhos e tecno-
logias digitais, e com plataformas e aplicativos, levantando dados sobre acesso e 
alfabetização digital. A partir daí. foram examinadas exclusões e representativi-
dades decorrentes do mundo virtual, e as formas como este facilita ou dificulta 
as práticas democráticas no país.

A pesquisa incluiu lideranças (dirigentes) do Partido dos Trabalhadores e 

1. Categorias utilizadas na pesquisa. Elas são apresentadas em detalhe no Livreto 2.
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liderados (militantes e ativistas não necessariamente afiliados à organização) 
da cidade, do campo, das florestas e das águas das diferentes regiões brasilei-
ras. Permitiu observar a mobilização, a atuação e as facilidades e os desafios 
que o mundo digital representa para militantes, ativistas e organizações. Esta 
escolha metodológica e a possibilidade de participação online ampliaram o 
escopo da pesquisa, as técnicas de análise utilizadas e, consequentemente, o 
nível de trabalho de campo.

Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa. Dados quantitativos (questioná-
rios on line 1 e 2) forneceram subsídios para a aplicação de técnicas qualitativas 
nos cinco grupos focais realizados online com diferentes atores no país. Devido 
aos problemas de acesso à internet e à exclusão digital, foi aplicado um peque-
no número de questionários impressos, com a ajuda de lideranças e ativistas 
do Distrito Federal. A proposta foi dar voz a pessoas que sofrem de inclusão 
precária ou exclusão digital.

Desigualdade, interseccionalidade e complexidade
A desigualdade digital divide a população entre incluídos, precariamente in-

cluídos e excluídos. Isso reflete outras desigualdades entre grupos sociais. A 
inclusão digital precária e a exclusão digital são mais comuns nas populações 
vulnerabilizadas, como a negra e a indígena, e/ou que vivem na periferia das 
cidades, em regiões longínquas e de difícil acesso, ou territórios mistos – divi-
dindo-se entre campo, aldeias e cidades. Nas populações vulnerabilizadas, as 
mulheres sofrem mais violência, preconceito, assédio e abandono desde a in-
fância e ao longo da vida, e são vítimas de mais assassinatos.

A inclusão precária ou exclusão digital ocorre mais entre moradores de pe-
riferias das cidades e de regiões rurais, como campo, florestas e águas (ribeiri-
nhos e quilombolas). A inclusão precária vai além do recorte regional: aparece 
em níveis mais altos nas regiões Nordeste (72%) e Norte (60%) do país, mas 
está presente também em regiões tradicionalmente mais desenvolvidas, como 
o Sudeste, onde 58% da população só têm acesso à internet pelo celular.

Tais situações reduzem e/ou impedem a representatividade e a visibilidade 
das populações vulnerabilizadas. É o caso dos negros, categoria na qual incluí-
mos pessoas negras e pardas, fazendo eco a como se apresentaram durante a 
pesquisa, e das pessoas indígenas.
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Os níveis de complexidade da transformação digital marcam a estrutura dos 
movimentos sociais, repercutem na vida de militantes e ativistas e impactam a 
democracia. Essas consequências não são isoladas. Elas ocorrem de forma in-
terseccional (Crenshaw, 1989), estabelecendo diferentes cruzamentos na vida 
social, política, econômica e cultural, e também no âmbito da tecnologia.

As transformações digitais vêm abalando, por exemplo, as relações de tra-
balho. De um lado, aparecem novas funções no mundo digital. De outro, há re-
dução no número de trabalhadores no mercado, nos salários e no espaço de 
participação social. Todas essas reduções apresentam outras relações de inter-
seccionalidade, ligadas a idade, gênero, raça, tipo de corpo, escolaridade, local 
de moradia, acesso à internet e nível de alfabetização digital.

O conceito de interseccionalidade propõe uma visão integrada e conver-
gente de múltiplos marcadores sociais da diferença. Embora dê ênfase a gê-
nero e raça/etnia, leva em conta suas articulações com fatores como local e 
estado de moradia, níveis de empregabilidade, os diferentes tipos de corpos 
e faixas de idade.

A pesquisa apontou para a existência de categorias interseccionais no que 
diz respeito a representatividade, visibilidade e inclusão / inclusão precária / ex-
clusão digital. Isso ocorre por diferentes motivos. Um deles é a carga de trabalho 
e os cuidados e responsabilidades das mulheres. 

Exemplo disso são as famílias monoparentais, que têm as mulheres como 
chefes, responsáveis não apenas pelos filhos, mas também pelas pessoas 
idosas e enfermas, além da casa e da alimentação. Segundo o ipea (2015), 
40,5% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, índice que cres-
ce para 55% se considerarmos o estudo de Cavenaghi e Diniz (2018) sobre 
famílias monoparentais.

Em relação à interseccionalidade e o contexto da inclusão precária e da ex-
clusão digital, as mulheres negras enfrentam mais dificuldades que mulheres 
brancas, homens brancos e homens negros. Já as mulheres indígenas enfren-
tam mais dificuldades que mulheres brancas, homens brancos, homens negros 
e homens indígenas.

As dificuldades aparecem para mulheres em geral, mas aumentam de grau, e 
até duplicam, no caso de mulheres negras e indígenas. Isso pode ser observado na 
medida em que ampliamos o olhar e as categorias de análise. 

Os níveis de inclusão precária ou exclusão digital crescem de acordo com:
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1. A raça/etnia.

2. Os diferentes tipos de corpos (particularmente em mulheres, cobradas 
por um “ideal feminino”).2

3. A existência de deficiências.

4. A idade (as dificuldades aparecem no mundo do trabalho a partir dos
 40/45 anos, e se amplia para todos os segmentos analisados 
 a partir dos 60 anos).

5. A identidade de gênero (mulheres cis ou transgênero).

6. O nível de escolaridade.

7. O tipo de emprego (formal ou informal).

8. As diferenças e níveis salariais.

9. O local de moradia (centro x periferia, cidade x zona rural, regiões).

10. Os aparelhos tecnológicos utilizados (celulares de segunda, terceira
 ou quarta geração etc.).

11. Os níveis e o tipo de acesso à internet (plano pré-pago ou pós-pago).

12. O nível de alfabetização digital.

Fazer “parte” das categorias acima, como ocorre com praticamente todas as mu-
lheres negras e indígenas que responderam à pesquisa, também tem consequências 
na vida cotidiana. Isso aparece claramente nos relatos de discriminação – na escola, na 
seleção de emprego, na ascensão profissional e no mundo do trabalho – e aponta para 
a relação entre níveis de representação, invisibilidade, racismo e machismo estrutural.

2. Branco, jovem e magro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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No que diz respeito às tecnologias, ela inclui também as condições de acesso à in-
ternet, a torres de emissão de sinais, a tecnologias de recepção, à capacidade de memó-
ria e à alfabetização digital. O resultado é a produção cumulativa e ampliada de discri-
minação, inclusão precarizada, desigualdade, sofrimento social e exclusão digital.

Utilizadas por um governo conservador e aliadas ao capitalismo, as transfor-
mações digitais aceleram e ajudam a divulgar mudanças na legislação que preca-
rizam o mundo do trabalho e estimulam o surgimento dos grupos “uberizados”, 
sem direitos trabalhistas. Em tempos de pandemia, contribuem para o cresci-
mento da imaterialidade do trabalho, com a adoção do home office e do ensino 
à distância, considerado uma forma de trabalho (formação) sem remuneração.

Isso repercute na relação entre os movimentos sociais e suas bases, e nas 
possibilidades de interação, já que as conexões são cada vez mais individua-
lizadas e se realizam através do mundo virtual. São, assim, relações voltadas 
para quem tem acesso (total ou parcial) à internet, ou seja, possui e sabe utilizar 
computadores, celulares/smartphones e plataformas disponíveis.

Nem sempre lideranças, militantes e ativistas3 têm domínio das tecnologias 
digitais, acesso a aparelhos de última geração ou acesso amplo à internet. Pelo 
contrário: segundo a pesquisa, apenas 37% das lideranças possui smartphones.

Durante a pandemia, o home office significa mais horas de tela, e mais tra-
balho e estudo em situações de inclusão digital precária ou de exclusão, quando 
os equipamentos são antigos e não têm memória suficiente para operar nas 
plataformas, ou sequer dão acesso à internet. 

Isso acontece ao mesmo tempo em que os indicadores gerais apontam, pa-
radoxalmente, para o crescimento do número de acessos gerais à Internet. É o 
que mostraram os dados do cgi.br (2021). Ou, ainda, em tempos em que o anal-
fabetismo absoluto, o analfabetismo rudimentar4 e o analfabetismo funcional5 

3. Escolhemos utilizar os dois termos, militantes e ativistas, pois eles sugerem diferentes pontos de vista e 
estratégias de participação e atuação social. Segundo Sales, Fontes e Yasui (2019), o movimento sindical e político 
progressista utiliza o termo militante e tende a valorizar a disciplina e a centralização. Por outro lado, ativistas 
progressistas atuam em arranjos descentralizados, nos quais a liderança e as decisões são partilhadas entre 
muitos, de forma horizontal. Militância e ativismo são metodologias usadas para o mesmo fim: agir em conjunto 
para interferir nas normas e nas desigualdades sociais. 

4. Classificam-se assim pessoas que só leem o suficiente para localizar informações explícitas em um texto curto, e que 
sabem somar dezenas mas não conseguem identificar a operação matemática necessária para resolver um problema.

5. Segundo o Indicador de Analfabetismo Funcional de 2018, 30% da população brasileira entre 15 e 64 anos é 
analfabeta funcional. Três a cada dez brasileiros têm limitações para ler, interpretar textos, identificar ironia e fazer 
operações matemáticas em situações cotidianas – e são, por isso, considerados analfabetos funcionais (inaf, 2018).
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convivem lado a lado com o analfabetismo digital.
Este cenário complexo6 desafia a atualidade das estruturas de representação 

de interesses, principalmente porque parte das organizações ouvidas em nos-
so estudo sequer fez a passagem completa do mundo analógico para o digital, 
como apontam os resultados da pesquisa.

Isso repercute diretamente na vida de militantes e ativistas que atuam na 
base e sofrem com diferentes tipos de violência e exclusão. A violência diária 
toma corpo e forma de diferentes maneiras. A inclusão digital precária e a ex-
clusão digital são apenas algumas das facetas dessa violência cotidiana.

Entre outros resultados, a pesquisa mostra que 59,1% das entidades ou or-
ganizações sociais analisadas não oferecem acesso gratuito à internet a seus 
associados, participantes, militantes e ativistas – e nem à população de seu en-
torno. Outras 45,5% não oferecem nenhum tipo de curso de formação sobre 
tecnologias digitais para suas bases.

Segundo as lideranças que participaram da pesquisa, 47,7% dos seus as-
sociados, participantes7 e ativistas têm dificuldade de acessar a internet. Isso 
desestabiliza as instituições e coloca em discussão o sistema democrático de 
gestão do poder, baseado em métodos tradicionais de comunicação ou em mé-
todos online que não consideram as diferentes necessidades das bases.

Os resultados mostram que as pessoas indígenas se sentem invisibilizadas 
e não representadas, vivem em situação precarizada e são excluídos. Na zona 
rural, enfrentam a violência de garimpeiros e proprietários de terras; nas cida-
des, o estranhamento de pessoas não indígenas sobre a pertinência ou o direito 
de pessoas indígenas de viver fora das aldeias.8 A maioria dos  participantes 
indígenas da pesquisa mora entre áreas urbanas e suas aldeias, buscando con-
dições de vida melhores para a família, seja pelo trabalho, sobretudo o artesa-
nato, seja pela educação. Eles encontraram graves problemas para continuar 
estudando durante a pandemia.

Ainda no que toca aos indígenas, a falta de capacitação para operar equi-

6. O paradigma clássico, baseado na análise, na dicotomia, na causalidade simples e no raciocínio linear não 
consegue mais abarcar a complexidade do mundo atual. Morin (2005) defende a urgência de adotarmos uma 
visão que enfatize não apenas as partes do fenômeno, como também as relações entre elas. Trata-se de uma 
visão panorâmica, mas que não perde a noção de detalhes e interações.

7. Diferentemente dos associados, participantes nem sempre atuam como militantes/ativistas.

8. Ver capítulo 3, sobre representação feminina indígena e inclusão digital.
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pamentos eletrônicos e plataformas digitais, a ausência de equipamentos ele-
trônicos de comunicação ou o compartilhamento de celulares e computadores 
entre membros da família, e o não domínio do português são entraves que com-
plicam sua situação atual, já complexa.

Consideramos que as organizações sociais têm um papel importante no 
sentido de reduzir o preconceito, criando cursos e projetos para aproximar a po-
pulação indígena das populações das cidades e contribuir para facilitar o acesso 
deste grupo social à internet e sua educação sobre tecnologias de informação 
e comunicação. O mesmo deve ocorrer em cenários marcados por racismo e 
machismo estrutural.

As lideranças também enfrentam dificuldades com o mundo digital, seja por 
necessidade de alfabetização e atualização digital, no uso diário das redes so-
ciais digitais, pelo crescimento considerável das atividades online e de horas 
gastas em frente às telas durante a pandemia.

E não se trata de qualquer tela. É importante levar em conta que 58% da 
população brasileira têm acesso à internet apenas pelo celular. Para as lideran-
ças, isso dificulta a plena utilização de reuniões virtuais, com a dificuldade de 
visualização dos participantes, por exemplo. Há 118,7 milhões de celulares pré-
-pagos em circulação, caracterizando uma população com inclusão precária, na 
qual parte das lideranças se insere. 

No Brasil, entre os celulares que dão acesso exclusivo à Internet para 
58% da população, há muitos 2G e 3G, ou seja, sem memória que permita 
ao usuário baixar vídeos, entrar em salas de reunião online, ou realizar tra-
balhos ou participar de ensino online. Segundo dados do governo do Distrito 
Federal, entre 20 e 25% das crianças que frequentam e escola pública não 
tiveram acesso à internet ao longo de 2021. Outras tiveram acesso precário, 
o que comprometeu o aprendizado. Para além das questões tecnológicas, 
seus pais – na maioria, mães – não tinham estudo suficiente para ajudar 
filhos e filhas nas aulas online.

O acesso à internet exclusivo pelo celular está marcado pela intersecciona-
lidade. Aparece no recorte de raça/etnia, sendo mais presente entre pessoas 
negras (65%) e pardas (60%), e em 47% da população indígena (cgi.br, 2021). E 
reaparece no recorte de gênero: o acesso à internet apenas pelo celular é predo-
minante entre mulheres negras e indígenas. Esses dados comprovam os níveis 
de complexidade e desafios que o campo progressista tem pela frente.
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Considerações finais
A transformação digital exige um mundo complexo de novos saberes que 

incluem: 1. infraestrutura física de conexão (torres de transmissão, 5G e ou-
tros itens); 2. aparelhos tecnológicos (smartphones, laptops, computadores); 3. 
acesso a diferentes plataformas (como salas de reuniões virtuais); 4. acesso 
e compreensão das redes sociais digitais, que mudam constantemente e exi-
gem mais memória e atualizações sistemáticas dos equipamentos; 5. alfabe-
tização digital contínua e permanente, que inclua a análise das mídias digitais; 
6. um projeto pedagógico de enfrentamento das fake news e pós-verdades; e 7. 
projetos de comunicação digital que contemplem formação para a produção 
de conteúdos e serviços digitais.

Além dos novos saberes e práticas, a transformação digital, desde um pon-
to de vista progressista, democrático e participativo, exige, ainda: 1. marcos 
regulatórios e políticas públicas que incluam o tema, pendente da legislação 
para democratização da comunicação analógica e digital, 9. Um projeto na-
cional de segurança e de cuidados digitais; 10. a criação de plataformas na-
cionais; e 11. a criação de um buscador nacional, em contraposição aos inter-
nacionais, como Google. Ou seja, ela demanda estratégias de curto, médio e 
longo prazo – ao menos trinta anos.9

Se 59,1% das organizações não têm departamento de informática, 31,8% 
não têm orçamento para projetos de comunicação e 34,1% usam softwares 
pagos, como mostra a pesquisa, como pensar estratégias digitais individuali-
zadas, desenvolvidas por cada entidade, ou coletivas, através de projetos re-
gionais ou nacionais?

Cada vez mais projetos coletivos e solidários se fazem necessários em to-
dos os níveis. Seja no âmbito das relações externas – dos associados, parti-
cipantes, militantes e ativistas com outras entidades (entre setores iguais e 
diversos) –, seja das relações internas, das lideranças entre si, convocando ao 
diálogo intra e intersetorial.

9.  Ver capítulo 4,  sobre estratégias digitais. 
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Capítulo 2

Cecília Maria Vieira

Apontamentos para entender
os desafios da inclusão digital de
negras e negros no Brasil

Este capítulo é fruto dos debates, indagações e sínteses construídas co-
letivamente durante o seminário interno homônimo, realizado no de-
correr da pesquisa “Democracia e representatividade. Novas formas 
de representação diante da transformação digital”. O seminário bus-

cou conhecer a inclusão digital na comunidade afrodescendente, começando 
por um resgate histórico, numa perspectiva dialética, dos avanços e retrocessos 
das políticas públicas para a população negra brasileira.

Esse capítulo objetiva analisar a inclusão digital de negras e negros no 
Brasil. Ele percorre os seguintes caminhos: 1) margear as desigualdades 
existentes desde o pós-abolição; 2) identificar as desigualdades na inclu-
são digital apresentadas por negras e negros do Brasil; 3) apresentar os 
dados coletados sobre essas desigualdades, com breve recorte dos dados 
coletados em grupo focal com mulheres negras, para entender seus desa-
fios e possibilidades.

Ao longo das últimas décadas, o movimento social negro tem denunciado 
o fato de que as desigualdades de gênero e raça são estruturantes para a desi-
gualdade social brasileira. A denúncia assinala que as condições de vida da po-
pulação negra são piores, que há barreiras para sua participação igualitária em 
diversos campos da vida social, e que as consequências destas desigualdades 
e discriminações não afetam apenas estes grupos específicos, mas o conjunto 
da sociedade. Essas desigualdades se refletem na pesquisa sobre democracia, 
representatividade e transformação digital. 

Para Ribeiro (2008), trata-se do reflexo de uma sociedade que, de algum 
modo, avança na garantia de direitos, mas mantém-se descompensada pela 
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continuidade de regimes excludentes – como o racismo e o machismo. Os pro-
gressos não são suficientes, portanto, para extinguir as mazelas deixadas pela 
escravidão e pela abolição inacabada.

A reflexão sobre a temática indubitavelmente nos conecta com o passado 
e o presente. Um passado que, no caso brasileiro, é marcado por desigual-
dades, vulnerabilidades e negação de direitos constitucionais à população 
negra. Um presente permeado por racismo, sexismo e diferentes níveis de 
desigualdade – que, com a pandemia da Covid-19, se reconfiguram para evi-
denciar as iniquidades de gênero e raça que assolam o país, e vêm sendo 
denunciadas de forma intransigente, nas últimas décadas, por feministas 
negras como Sueli Carneiro (2011).

Pode-se citar como exemplo os dados apresentados no mapa do Atlas da 
violência (ipea, 2019): no período entre 2017 e 2019, a taxa de homicídios de 
mulheres negras cresceu 29,9% e a taxa de homicídios de mulheres não negras 
cresceu 4,5%. Das vítimas de homicídios no Brasil em 2017, 75,5% eram ne-
gras; em 2019, a taxa de homicídios de negros cresceu 33,1% e de não negros, 
3,3%. As estatísticas analisadas reforçam e denunciam e o peso da desigualda-
de racial para população negra no Brasil.

Esse contexto aqui delineado nos faz pensar na palavra encruzilhada. De 
acordo com o Dicionário da língua portuguesa (Ferreira, 2010), ela significa “lu-
gar onde se cruzam ruas, estradas, caminhos, cruzamento, encruzada e ponto 
crítico, em que uma decisão deve ser tomada”. Da mesma maneira, o futuro, 
pelas lentes da pandemia, nos conclama, em meio à crise sanitária, política e 
econômica, a repensar a dimensão político existencial em que nos encontra-
mos, e a refletir sobre para onde estamos indo.

Valendo-se da sabedoria ancestral é possível pensar no conceito de adinkra 
Sankofa, da África do Sul. Um pássaro mítico, com um coração estilizado, que é 
símbolo de resistência. Seu significado é retornar ao passado para ressignificar 
o presente e construir o futuro. O provérbio-signo que pode ser traduzido como: 
“Nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás” (Nascimento, 2009). 

Em outras palavras, a realidade de hoje nos convida a pensar em um pano-
rama que desenhe os contornos dos impactos da pandemia, e a meditar sobre a 
ampliação das desigualdades de forma nunca vistas.

A pesquisa documental será subsidiada por autores como Lüdke e André, 1986; 
Saramago, 1995; Ribeiro, 2008; Nascimento, 2009; Ferreira, 2010; Carneiro, 2011; e 
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outros. A discussão se apoia em documentos como ibge, 1987, e ipea, 2019, entre outros.
De acordo com Lüdke e André (1986), “a análise documental busca identificar 

informações factuais nos documentos a partir de questões e hipóteses de interes-
ses”. Para os autores, “como uma técnica exploratória, a análise documental indica 
problemas que devem ser mais bem explorados através de outros métodos” (p. 38).

Com o intuito de contribuir para a utilização da análise documental em pesquisa, 
esse texto apresenta o processo de uma investigação, como sinaliza Pimentel (2001):

[...] São descritos os instrumentos e meios de realização da análise de conteúdo, 
apontando o percurso em que as decisões foram sendo tomadas quanto às técnicas 
de manuseio de documentos: desde a organização e classificação do material até a 
elaboração das categorias de análise. (p. 179)

A investigação, junto com a análise, toma um caráter, portanto, de con-
tribuir para pensar ações que possam modificar o acesso à inclusão digi-
tal da população negra, contribuindo, assim, para criar uma agenda cole-
tiva que seja capaz de captar historicidade e ancestralidade, propiciando 
o acesso à internet e às tecnologias digitais para negras e negros de todo 
país, e fortalecendo a questão da ética e de direito.

A análise documental realizada emerge como um espaço dialógico das es-
crevivências – como diria Conceição Evaristo (2008) – socializadas nos grupos 
focais, desvelando as desigualdades que atingem a população negra, como é 
possível observar na discussão a seguir.

O que nos diz o passado sobre desigualdades  
e a população negra no pós-abolição

Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, cegos que veem, ce-
gos / que, vendo, não veem (Saramago, 1995)

Sob o olhar do Sankofa, é possível mirar nosso país, o Brasil, e enxergar uma re-
alidade que tem em seu nascedouro as desigualdades raciais entre negros e bran-
cos. O olhar atento indica que fomos o último país do mundo a abolir o trabalho es-
cravo de pessoas de origem africana, em 1888, após ter recebido, ao longo de mais 
de três séculos, cerca de quatro milhões de africanos como escravos (ibge, 1987).

Vivemos em um país que, segundo Gomes (2017), não conseguiu incor-
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porar os ex-escravizados à sociedade como cidadãos, dando terra, emprego e 
educação. Isso o Brasil jamais fez: o país abandonou sua população afrodes-
cendente à própria sorte. Esse abandono se materializa em ações que estão 
exemplificadas no Quadro 1, abaixo:

QUADRO 1. LINHA DO TEMPO: LEIS DA LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVIZADOS

1837 PRIMEIRA LEI DE 
EDUCAÇÃO NO BRASIL Negros não podem ir à escola

1850 LEI DAS TERRAS Negros não podem ser proprietários

1871 LEI DO  
VENTRE LIVRE

Quem nascia livre, uma vez que, em 
tese, os filhos de escravos tinham 
de ficar sob os “cuidados” dos seus 

senhores, ou do Estado, até os 21 anos?

1885 LEI DOS  
SEXAGENÁRIOS

Quem sobrevivia até os  
60 anos para ficar livre?

1888 LEI ÁUREA
Com a abolição da escravatura,  

o que restou para população negra 
senão viver à margem da sociedade?

1890 LEI DOS VADIOS  
E CAPOEIRAS

Negros que perambulavam pelas ruas, 
sem residência fixa e trabalho, iriam  

para cadeia. Eram mesmo livres?

Fonte: elaborado pela autora com base no vídeo Leis abolicionistas, de Claudia Fernandes (2016).

O quadro permite mapear os efeitos de 388 anos de escravidão, e comprova o 
quanto nossa sociedade é racista e escravocrata. As legislações citadas nele tornaram 
a vida da população negra ainda mais tenebrosa e sem perspectivas. Todo esse bojo 
de precariedade advém de uma escolha governamental, que alijou a população negra 
de direitos fundamentais, com sequelas ainda hoje em suas condições de vida.

Esse breve recorte histórico nos permite reconhecer que a abolição ocorreu 
sem que tenha havido, por parte do Estado, qualquer tipo de reparação ou inde-
nização (por concessão de terras, por exemplo). O que restou para a população 
negra foi a fuga em massa para as cidades, onde passou a viver em cortiços, 
vendendo sua mão de obra por salários de fome. Foram-lhes garantidas as pio-
res cotas: favelas, manicômios, todas as mazelas da sociedade.
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O que o presente/futuro da encruzilhada projeta  
para os negros e negras no mundo digital
As disparidades gestadas em um contínuo na pandemia do Covid-19 expõem, 
em seu conjunto, a situação de exclusão a que a população negra é exposta, a 
informalidade e o trabalho precarizado, sem garantias trabalhistas. A pandemia 
revela – ou, melhor dizendo, escancara – as desigualdades sociais e econômi-
cas: os pobres ficaram cada vez mais necessitados e os ricos aumentaram seu 
potencial de rendimentos e lucro.

Outro fator agravante é baixa proteção ao emprego. Além disso, uma população 
sem acesso adequado a cuidados de saúde acaba sendo aquela com maior risco de 
óbito. Os impactos da Covid-19 entre a população negra trazem à tona o racismo 
institucional, a desumanização das relações cotidianas e a precarização do trabalho 
para a população negra. A necropolítica institucional1 em ação, em um verdadeiro 
genocídio contra a população negra.

Essa triste realidade pode ser constatada nos dados destacados pela revista 
Superinteressante no vídeo Desigualdade racial no Brasil – 2 minutos para enten-
der (2016). O trabalho assinala que a cor da pele determina as expectativas de 
vida. Mostra que a população negra é a maior do país – representa 56% dos 
212 milhões de brasileiros, segundo o ibge –, mas também a mais vitimada. A 
cada doze minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os 
negros que mais sofrem nas operações policiais, e que constituem a maioria da 
população carcerária. As mortes provocadas por armas de fogo aumentaram 
gradativamente no Brasil desde os anos 1990, sendo responsáveis por 70% dos 
homicídios nos anos 2000.

Para Fernandes (2016), a inclusão digital é o grande desafio contempo-
râneo. O acesso de todos os segmentos sociais às tecnologias de informação 
e comunicação é imprescindível para o exercício da cidadania hoje. Uma 
pessoa incluída na sociedade digital é capaz de desenvolver capacidades e 
melhorar suas condições de vida, aproveitando as potencialidades das fer-
ramentas tecnológicas.

Além da responsabilidade governamental, Santos (2005) destaca a necessi-
dade de outras parcerias:

1. Lima (2018) faz uma excelente articulação com base no pensamento do pesquisador Achille Mbembe sobre a 
necropolítica.
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Não podemos fazer uma política de inclusão digital apenas do ponto de vista do 
Estado. Precisamos criar um ambiente institucional que promova a inclusão na 
sociedade em rede. Somente com um novo pacto social conseguiremos apro-
veitar o potencial transformador das novas tecnologias da informação e comu-
nicação para construirmos uma sociedade mais inclusiva e democrática. Vive-
mos uma nova etapa na história da humanidade. Entramos na era da sociedade 
da informação, que transformou radicalmente a forma como o conhecimento é 
adquirido, armazenado, processado, transmitido e disseminado. As novas tec-
nologias de informação e comunicação dissolveram as fronteiras nacionais e 
propiciaram o surgimento de uma nova configuração social e econômica que 
colocou o conhecimento no cerne dos processos vividos em sociedade. Pre-
senciamos a disseminação da rede mundial de computadores, que é o maior 
exemplo de compartilhamento do conhecimento e é um tributo ao pensamento 
científico, porque partiu da necessidade de os cientistas compartilharem infor-
mações sobre o andamento dos projetos. (p. 24).

É necessário, portanto, fortalecer um pacto social que crie laços entre a so-
ciedade governamental e a sociedade civil, e possibilite aproveitar o potencial 
transformador das novas tecnologias da informação. Nesse sentido, é funda-
mental gestar políticas que potencializam a inclusão da população negra.

Segundo estudo comentado pela revista Forbes, 58% dos brasileiros aces-
sam a rede exclusivamente por celulares, percentual que chega a 85% na popu-
lação mais pobre (Mari, 2020). O uso exclusivo de smartphones para acessar a 
internet também predomina na população negra (65%), em comparação com a 
população branca (51%).

Pesquisa realizada pelo Gedelés Instituto da Mulher Negra (2020) reafirma 
a urgência de romper com a naturalização da pobreza e da miséria negra. Os 
dados apontam desigualdades educacionais sofridas por crianças e jovens ne-
gras e negros durante a pandemia de Covid-19.2 A Tabela 1, abaixo, apresenta 
dados da pesquisa relativos à participação de estudantes no ensino remoto.

2. O estudo ouviu 372 moradores das periferias das cinco regiões da cidade de São Paulo; 149 profissionais da educação 
que atuam em 116 escolas públicas (infantil, fundamental e médio, nas modalidades regular, educação de jovens 
e adultos, ensino técnico, educação escolar indígena e educação escolar de pessoas surdas); e 13 organizações da 
sociedade civil que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes e da educação de qualidade.
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TABELA 1. FREQUÊNCIA COM QUE ESTUDANTES REALIZAM ATIVIDADES 
ESCOLARES REMOTAS/VIRTUAIS, TOTAL E POR RAÇA/COR E GÊNERO

Se sim, 
com que 

frequência

Total Meninas 
negras

Meninos 
negros

Meninas 
brancas

Meninos 
brancos

nº % nº % nº % nº % nº %

1 vez/
semana 15 8,15 6 7,32 2 2,78 3 18,75 4 28,57

2 vezes/
semana 42 22,83 14 17,07 25 34,72 2 12,50 1 7,14

3 vezes/
semana 24 13,04 10 12,20 9 12,50 3 18,75 2 14,29

4 vezes /
semana 14 7,61 6 7,32 5 6,94 3 18,75 0 -

5 ou mais 
vezes/ 

semana
35 19,02 12 14,63 14 19,44 3 18,75 6 42,86

Fonte: Gedelés, 2020.

Os dados identificam o acesso desigual e o peso das desigualdades enfren-
tadas por meninas e meninos negros. Nesse sentido, como a pesquisa mostra, 
as meninas negras são um caso em particular: elas não acessam as ferramentas 
do ensino remoto, não mantêm vínculos com a escola e tiveram sua formação 
acadêmica comprometida.

Os dados ainda indicam que 68% dos estudantes que estão em fase de alfa-
betização, 67% dos que estão no Fundamental e 59% dos que estão no Ensino 
Médio não têm computador com acesso à internet em casa.

Esses dados nos lembram os três desafios de ser uma mulher negra no 
Brasil apresentados pela professora Zélia Amador de Deus  em entrevista ao 
jornal Brasil de Fato (Barbosa, 2020): o preconceito de gênero (vivido por toda 
mulher), de raça (que recai sobre a população negra e parda) e de classe (que 
atinge os mais vulneráveis). Podemos incluir aí, ainda, questões como idade, 
diferentes tipos de corpos e deficiências.

As vulnerabilidades ou opressões se sobrepõem, como nos indica a profes-
sora. Também podem ser analisadas com a ajuda do Quadro 2, abaixo, criado 
com base no conceito de interseccionalidade.
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QUADRO 2. OPRESSÕES E VULNERABILIDADES SOBREPOSTAS

ESTRUTURA SOCIAL

TRATAMENTO 
DESTINADOCAPITALISTA

CLASSE

MACHISTA
GÊNERO/

DIVERSIDADE 
SEXUAL

RACISTA
RAÇA/ETNIA

Patrão Homem Branco

Trabalhador Homem Branco

Trabalhador Homem Negro

Trabalhadora Mulher Branca

Trabalhadora Mulher Negra

Fonte: Soares (2009).

A análise do quadro nos mostra como o conceito de interseccionalidade é fun-
damental para as interpretações o racismo, o patriarcado, a opressão de classe e 
outros sistemas discriminatórios como geradores das desigualdades básicas que 
definem as posições relativas de gêneros, raças, etnias, classes e outras.

Esse recorte permite afirmar, ainda, que a população negra, e especialmente 
as mulheres negras – e meninas, como os dados da pesquisa informam – é a 
que mais tem sido alijada dos processos de inclusão digital. De posse dessas 
informações, a coordenação de nossa pesquisa entendeu que era fundamental 
ouvir as mulheres e homens negros.

A voz da mulher negra
Em seu livro Movimento negro educador (2017), Nilma Lino Gomes, que foi mi-
nistra da Igualdade Racial no governo Dilma Roussef (2015-2016), diz que é 
preciso concatenar os saberes produzidos e articulados pelas pessoas negras 
em sua luta histórica por emancipação. Eles ensinam que, com criatividade, é 
possível dar legitimidade às aspirações de uma sociedade mais justa. É possível 
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converter vítimas de opressão em atores políticos que protagonizem suas lutas 
e resistências. Dito de outro modo, os grupos historicamente vulnerabilizados 
precisam ser ouvidos na construção de políticas públicas efetivas. 

Essa emancipação no pensamento se converte em desafio: ouvir aqueles que 
não são ouvidos e que historicamente vivenciam as mazelas das desigualdades 
em seu cotidiano. É necessário ouvi-las e ouvi-los para pensar a ação política, 
a participação democrática nos processos de desenvolvimento. A garantia de 
direitos e efetividade de políticas públicas se dá pela escuta ativa desses grupos, 
segundo Gomes (2017).

A pesquisa reconhece esse debate, portanto, ao criar um espaço para ou-
vir grupos historicamente excluídos: negras e negros e indígenas, ouvidos nos 
grupos focais. Dos cinco grupos focais realizados durante o estudo, dois eram 
especificamente voltados à população negra: um foi composto por dirigentes 
negros – homens e mulheres de diferentes estados – e um segundo, somente 
por mulheres negras. 

Aqui, apresentaremos os achados do grupo de mulheres negras. Ele era formado 
por oito mulheres com 19 a 56 anos de idade, uma delas indígena. Todas eram mo-
radoras de zonas urbanas, na região Centro-Oeste e no estado de Minas Gerais. O en-
contro foi realizado de forma virtual, pela plataforma Zoom, em dezembro de 2021.

Foi possível observar encontros intergeracionais entre as mulheres mais jo-
vens e as mais velhas. Juntas, elas emprestaram seu tempo para falar de suas 
vivências e, literalmente, “soltaram o verbo”. Na vivência, apresentaram um po-
tencial surpreendente e uma sintonia que se manifestou desde o acolhimento 
das participantes. Foi um encontro permeado pela ancestralidade. Juntas, as 
participantes criaram, apesar das telas e do mundo virtual, a trama de um dese-
nho que conectou suas vivências durante a pandemia. 

Sob o efeito da melodia da jovem cantora negra Sued Nunes, essas mulheres 
são a certeza dos versos da canção “Povoada”, de 2021:

Povoada
Quem falou que eu ando só?
Nessa terra, nesse chão de meu Deus 
Sou uma mas não sou só
Povoada
Quem falou que eu ando só?
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Tenho em mim mais de muitos
Sou uma mas não sou só
Povoada
Quem falou que eu ando só?
Nessa terra, nesse chão de meu Deus
Sou uma mas não sou só
Povoada
Quem falou que eu ando só?
Tenho em mim mais de muitos
Sou uma mas não sou só

O que falaram as mulheres
A realização dos grupos focais com mulheres negras e com dirigentes negras e 
negros configurou um espaço dialógico de trocas e de aprendizagem que ultra-
passaram os perímetros da pesquisa. Um espaço possível para converter víti-
mas de opressão em atores políticos, protagonistas de suas lutas e resistências. 
Ao tomar o centro da cena, elas e elas puderam sugerir e apresentar possibili-
dades de criar políticas públicas para inclusão digital3 que sejam eficientes e 
dialoguem com suas realidades.

Gatti (2005, p. 9) destaca que os grupos focais nos dão a oportunidade de 
descobrir os interesses das pessoas, aquilo em que pensam e o que expressam, 
mas também como pensam e por que. Selecionamos três falas que ajudam a re-
fletir sobre os impactos da tecnologia e da pandemia na vida dessas mulheres. 

A análise leva em conta as categorias descritas no percurso metodológico 
da pesquisa: cotidianos, níveis de inclusão e cooperação, pessoas precariza-
das e vulnerabilidade.4

Níveis de inclusão, pessoas precarizadas, cotidianos
[...] Não sou dessas pessoas que nasceram com a internet, então pra mim foi 
um grande desafio; tive que aprender a instalar esse sistema sozinha. Tive que 

3. As contribuições para políticas públicas de inclusão digital estão no capítulo 4 deste livreto.

4. Essas categorias são discutidas em detalhe no Livreto 2.
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entrar nesse sistema, aprender a usar esse sistema. Lógico que tivemos apoio 
dos chefes, mas tive que fazer tudo isso sozinha. Nos primeiros dias, pensei que 
ia enlouquecer. De repente, eu que não sou dessa geração, tinha que baixar um 
sistema, tinha que entrar nesse sistema, tinha que aprender a trabalhar nesse 
sistema. Então, os primeiros dias dentro de casa para mim foram desafiado-
res.... Foi muito desafiadora essa pandemia, mas agradeço a Deus. [...] Muitas 
vezes a gente ligava umas pras outras, desabafava, conversava e a gente saía 
dessa conversa bem melhor (Marcia, 56 anos, DF).

Níveis de inclusão, pessoas precarizadas, cooperação
[...] Então eu tive que aprender, e foi com meus alunos. Eu dou aula do 
primeiro ao quinto ano. Os meus alunos do quarto e quinto ano falando: 
“Professora, se você clicar em um lugar tal, você consegue fazer isso”. [...] 
Eles falavam: “Você não vai botar a aula para gravar?” E eu: “Gente, péra! 
Eu não sei. Como põe?” E eles: “Professora, vai no lugar tal. Tá vendo três 
bolinhas?” Então foi realmente assim, muita coisa que eu sei hoje em dia 
foi aprendendo no susto, essa coisa de ter outras pessoas (Gislaine Reis, 
28 anos, MG).

Níveis de inclusão, pessoas precarizadas, vulnerabilidade
Aqui em casa é um caos! A internet acaba. [...] moram cinco pessoas, meu pai 
e minha mãe trabalham. Na época que estava mais feia a pandemia... Eu tenho 
dois irmãos mais novos, uma de 16 e outro de 12, eles estavam tendo aula on-
line. Aqui tem três quartos e a sala. Quando a gente ia ter aula online, não dava 
para ligar o microfone, não podia ligar a câmera, porque a internet caía. [...] Cada 
um ficava em um quarto. Ou seja, a minha mãe e meu pai tinham que passar a 
manhã inteira dentro da sala e do banheiro. Eles não podiam entrar no quarto. 
A gente tomava conta do quarto [...] Nem sempre a internet chega no quarto. É 
horrível. Agora eu estou no quarto, por isso minha câmera não fica ligada o tem-
po todo, porque se eu ficar com a câmera ligada não consigo ver ninguém (Ana 
Maria Leite, 24 anos, GO).

A análise destas falas com base nas categorias elaboradas foi fundamental 
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para compreender como diferentes fatores – geracional, trabalho, condições fí-
sicas e materiais – se engendram, em determinados momentos, a despeito de 
idade e condição social, dentro do mesmo grupo, criando e formando outros 
contornos para as interseccionalidades. 

Nossa pesquisa evidenciou que as mulheres negras enfrentam mais difi-
culdades do que mulheres brancas, homens brancos e homens negros em to-
dos os setores analisados. Mostrou ainda que graus de dificuldade aparecem 
para mulheres em geral, mas aumentam e até duplicam no caso de mulheres 
negras ou indígenas.

A pesquisa permitiu também observar o recorte de gênero, mostrando 
que o acesso à internet apenas pelo celular predomina entre mulheres ne-
gras e indígenas.

67% das mulheres negras e 59% dos homens negros 

acessam a internet apenas pelo celular. 

52% das mulheres brancas e 42% dos homens brancos 

negros acessam a internet apenas pelo celular.

O grupo ofereceu sugestões práticas e eficientes como, por exemplo,  criar 
cestas digitais, tornar o fornecimento de serviço de internet disponível nos 
moldes dos serviços de energia e água, disponibilizar equipamentos com 
preços acessíveis, viabilizar e facilitar o suporte técnico em lugares remotos 
e a preço acessível, oferecer formação permanente a todo@s, criar e via-
bilizar pontos de acesso gratuitos à internet nos bairros. Se transformadas 
em políticas públicas, tais ideias certamente poderiam resgatar a dignidade 
da população afrodescendente, corrigindo as distorções às quais foram sub-
metidas historicamente e ainda são, no sentido de construir uma sociedade 
mais democrática e justa, e sem disparidades no desfrute dos direitos hu-
manos e das liberdades fundamentais.
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Considerações finais
Ao analisar os desafios da inclusão digital de negros e negras no país, obser-
va-se, em uma perspectiva histórica, que a população negra esteve alijada dos 
seus direitos desde o pós-abolição. O Estado brasileiro tem uma dívida com essa 
população. Temos que concordar que os avanços e progressos não foram sufi-
cientes para extinguir as mazelas deixadas pela escravidão e pela abolição ina-
cabada. Revisitar o passado é importante, se desejamos construir um presen-
te e um futuro melhor. Guiados pelo olhar do Sankofa, retornemos ao passado 
para ressignificar o presente e construir o futuro. 

A pandemia de Covid-19 evidencia a situação de exclusão a que a popula-
ção negra é exposta. Escancara desigualdades sociais e econômicas. Materia-
liza o racismo institucional, a desumanização das relações cotidianas, a pre-
carização do trabalho, a necropolítica institucional que ativou um genocídio 
contra a população negra.

Ao margear as desigualdades que se estendem do pós-abolição aos 
tempos atuais, percebe-se que o processo de inclusão digital da população 
negra também se deu de forma desigual. O exame das relações intersec-
cionais aponta um contexto da inclusão precária e de exclusão digital, so-
bretudo das mulheres e meninas negras, que enfrentam mais dificuldades 
em todos os setores que mulheres brancas, homens brancos e homens ne-
gros. Isso afeta o futuro das meninas negras e sua mobilidade social atra-
vés da educação escolar.

Identificar as desigualdades na inclusão digital das negras e dos negros 
do Brasil – com os dados levantados por pesquisas durante a pandemia 
e sobre inclusão digital no país – é fundamental para gestar políticas que 
potencializem a reversão desse quadro. O acesso de todos os segmentos 
sociais às tecnologias de informação e comunicação  é imprescindível para 
o exercício da cidadania.

Os dados coletados no grupo focal de mulheres negras desvelaram a neces-
sidade de criar cestas digitais para que a internet seja disponibilizada de forma 
similar ao fornecimento de energia e água; de dar acesso a equipamentos com 
preços justos; de facilitar o suporte técnico; de oferecer formação permanente; 
de criar pontos de acesso gratuitos à internet nos bairros periféricos e suporte 
técnico em lugares remotos. 

A pandemia nos obriga ainda a conjecturar soluções, e a buscar medidas 



NOVAS FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DIANTE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITALDEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE. 

33

mais efetivas para enfrentar os desafios apresentados pela pesquisa. É impor-
tante escutar as vozes excluídas, para não perpetuar a discriminação e o cresci-
mento da desigualdade no país.

Os indicadores e a pesquisa nos revelaram que pessoas acima de 60 anos, 
pobres, com baixa escolaridade, indígenas ou negros e homossexuais estão 
mais propícios à exclusão digital. Ou seja, a desigualdade, que no caso brasilei-
ro se traduz nas diferenças raciais, persiste. Assim, urge que a população negra 
possa usufruir dos direitos que lhes foram historicamente negados. 

O desejo que move a população negra é olhar para a encruzilhada e, sob o 
olhar do Sankofa, mirar um futuro melhor depois da pandemia.
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Capítulo 3

Rose Mara Vidal de Souza

Representação feminina indígena
e a inclusão digital

“Fantasia de Carnaval”, “só andam nus”, “primitivos”, “pregui-
çosos”, “selvagens”, “aproveitadores”. Esses são alguns es-
tereótipos que pairam no imaginário coletivo da sociedade 
brasileira não indígena. Reforçam esse contexto as imagens 

divulgadas nos meios de comunicação de massa e nos livros didáticos dis-
tribuídos nas escolas de Ensino Fundamental.

No século XVI, as imagens variavam entre os extremos do bom selvagem e 
do antropófago, dependendo dos interesses de ocasião. Nas narrativas do século 
XIX, o olhar etnocêntrico europeu consideravam os indígenas símbolos nobres 
do Brasil independente, quando extintos, mas “ferozes obstáculos à penetração 
que convinha precisamente extinguir” quando de carne e osso (Cunha, 2009).

Existe um entendimento popular de que “o índio perde sua pureza” ao uti-
lizar tecnologias e costumes não indígenas. A palavra “índio” possui uma forte 
carga simbólica, carregando os elementos que compõem a identidade indí-
gena para a maioria da população. Para o doutor em Educação Daniel Mun-
duruku, dois conceitos são senso comum do Brasil: o olhar romântico sobre 
o “índio” que vive no meio da floresta, e o aspecto ideológico, que considera 
que “índios são preguiçosos e atrasam o progresso”. Esse imaginário, fruto do 
pensamento ocidental e colonizador, criou um achatamento da riqueza cultu-
ral brasileira (bbc news, 2019).

Ainda para Munduruku, a palavra “índio” remete à ficção, a uma “figura 
com duas pinturas no rosto e uma pena na cabeça, que mora em uma oca 
em forma de triângulo. É uma ideia folclórica e preconceituosa”. Já a pala-
vra indígena tem em sua etimologia a ideia do originário: aquele que veio 
antes dos outros.
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A partir da reabertura política no Brasil, no final dos anos 1980, Ca-
nevacci (2015) considera que uma virada epistemológica se iniciou, com 
os sujeitos indígenas afirmando o direito e o desejo de representarem a 
si mesmos. A partir da autorrepresentação na política e na comunicação, 
começa um processo de fortalecimento da identidade étnica e cultural, 
no contexto da busca, pelo movimento indígena, de maior visibilidade em 
meio à globalização.

De acordo com o último Censo realizado pelo ibge, em 2010, viviam no 
país 896,9 mil indígenas, 36,2% em áreas urbanas e 63,8% em áreas ru-
rais. Nesse total, incluem-se 817,9 mil pessoas que se declararam indíge-
nas no quesito cor ou raça, e 78,9 mil pessoas que declararam ser de outra 
cor ou raça (sobretudo pardos, 67,5%), mas que residiam em terras indíge-
nas e se consideravam “indígenas” em aspectos como tradições, costumes, 
cultura e antepassados.

Esse trabalho busca o entendimento, no contexto da pesquisa “Democracia, 
representatividade e inclusão digital no Brasil”, de como se dá a inclusão digital 
indígena, com um olhar mais detalhado sobre as mulheres e sobre aspectos 
identitários e políticos.

A discussão teórica aborda a questão das identidades culturais, com base 
em autores como Stuart Hall (2004), Zygmunt Bauman (2005) e Rojas Mix 
(2006). Discute-se também os conceitos de ciberativismo, a partir de auto-
res como Amadeu Silveira (2010). A pesquisa empírica teve por base um 
grupo focal com pessoas indígenas, realizado virtualmente na plataforma 
Google Meet, e a aplicação de questionários online e impresso, com qua-
renta questões fechadas e semiabertas, junto a lideranças e membros de 
organizações indígenas.

Para compor o grupo focal, foram contatados inicialmente treze indígenas 
de quatro estados brasileiros – Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal e Rorai-
ma; cinco eram homens e sete, mulheres. Nove pessoas confirmaram presença, 
mas a forte chuva que caiu em vários estados brasileiros no dia do evento, prin-
cipalmente o Distrito Federal, impossibilitou a presença de algumas lideran-
ças. Participaram seis pessoas – um homem e cinco mulheres – dos estados de 
Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal.

Foram enviados formulários a indígenas do Amazonas, Pará, Paraná, Minas 
Gerais e Bahia, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins e Rio Grande do Sul. 



NOVAS FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DIANTE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITALDEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE. 

37

Do montante de 229 questionários válidos, entre digitais e impressos, 24 res-
pondentes foram indígenas, 79% oriundos do MT, seguidos de 13% do DF, 4% 
do TO e 4% do RS. Dada a baixa participação, criou-se um pequeno conjunto 
de questionários impressos (com as mesmas perguntas da versão online), que 
foram respondidos por  quatro indígenas que participaram do movimento Le-
vante Indígena, em Brasília (DF).

Em entrevista para esta pesquisa, o jornalista amazonense e ativista indí-
gena Adriano Rodrigues disse que o maior entrave para questionários digi-
tais é a dificuldade de acesso à internet. “O que dificulta as respostas aos for-
mulários online é principalmente a falta de internet. O dispositivo eletrônico 
até tem, mas conexão com internet depende das ONGs, das organizações 
indígenas”, revelou.

Representações, identidade e imagem
A relação entre as representações midiáticas dos indígenas e sua própria iden-
tidade cultural, cada vez mais atravessada por hibridizações, torna-se uma 
discussão premente. Se considerarmos o período histórico pós-colonização, 
essas representações afetam a percepção do indígena pelo não indígena. Isso 
implica uma reflexão sobre a relação entre identidade e alteridade. Para Rojas 
Mix (2006), a identidade cultural se relaciona ao conhecimento e à familiari-
dade, o que se obtém na interação entre o contexto social e cultural em cada 
lugar, grupo ou setor social, em dado momento de sua história. “Há uma parte 
importante do equipamento mental com que o homem ordena sua experiên-
cia visual, que é variável e depende em grande medida de sua familiaridade 
cultural” (Mix, 2006, p. 119).

A alteridade, a imagem do outro, pode ser vista através de distintos imaginá-
rios; e o etnocentrismo é uma dessas lentes que pode levar à coisificação ou à 
demonização daquele que é diferente.

Para Bauman, a identidade está relacionada ao sentido de pertencimento. Ne-
nhum desses aspectos é fixo ou sólido, pelo contrário: são negociáveis e revo-
gáveis (Bauman, 2005, pp. 17-18). Nesse sentido, dependem de decisões que 
“o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 
determinação de se manter firme a tudo isso”. A identidade não é algo a ser reve-
lado, mas sim inventado. Segundo o autor,
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as “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas ou-
tras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em 
alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas. (Bau-
man, 2005, p. 19).

A identidade se configura ao longo do tempo, de forma inconsciente, e está 
em permanente transformação e expansão. Hall (2004) examina três possí-
veis consequências dos efeitos da globalização sobre as identidades culturais: 
as identidades nacionais estão se desintegrando por causa da homogeneiza-
ção cultural crescente e do “pós-modernismo global”; as identidades nacio-
nais e outras, locais ou particularistas, estão sendo reforçadas pela “resistên-
cia à globalização”; e as identidades nacionais estão em declínio, dando lugar 
às identidades híbridas. Quanto maior a exposição das culturas nacionais às 
influências externas, mais difícil se torna conservar identidades culturais, ou 
impedir seu enfraquecimento por meio do “bombardeamento ou infiltração 
cultural” (Hall, 2004, p. 69).

A mulher indígena
A cultura indígena tem como premissa o patriarcado. As funções principais da 
mulher são costurar, cozinhar, cuidar das crianças, colher, plantar e transmitir 
as tradições às novas gerações. Em reuniões de aldeias, por exemplo, só os 
homens podem participar. As mulheres participam só se forem convidadas. 
Em entrevista ao Le Monde Diplomatique Brasil, Taily Terena, que é membro da 
Conselho Nacional de Mulheres Indígenas, relata que, apesar da cultura ma-
chista dos povos originários, aos poucos estão acontecendo avanços, porém: 
“Na minha comunidade o que eu vejo é que as mulheres indígenas têm ocu-
pado outros espaços. Antigamente só homem podia ser pajé e hoje já temos 
mulheres pajés que têm trazido seus saberes de cura” (Layet, 2018).

Se a discriminação alcança os povos originários de uma forma marcante, 
a mulher indígena ainda sofre com hipersexualização, estupro e violência. 
Segundo relatório da ONU citado pela ativista Laís Zinha (2017), elas são as 
principais vítimas de violência sexual, com a taxa mais alta entre mulheres: 
uma em cada três será estuprada ao longo da vida. As mulheres indígenas 
também lideram os índices internacionais de mortalidade materna. Segun-
do relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), as 
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mulheres indígenas são o segmento com a menor probabilidade de comple-
tar a educação primária e secundária (Zinha, 2017). Apenas 6% e 8% das 
meninas indígenas terminam a escola fundamental, e só uma a cada dez 
cunhantãs1 conclui a escola secundária. De acordo com o relatório, no Mato 
Grosso do Sul, os casos registrados de violência doméstica contra mulheres 
indígenas aumentaram quase 600% entre 2010 e 2015.

Na análise da ativista, a objetificação da imagem da mulher indomável da 
floresta remete a vários estereótipos, como, por exemplo, de que o sexo com 
mulheres indígenas é “mais selvagem”. Ela menciona músicas apelativas, como 
Índia: “Índia, seus cabelos / nos ombros caídos,/ negros como a noite que não 
tem luar,/ seus lábios de rosa para mim sorrindo/ e a doce meiguice desse teu 
olhar./ Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar”.2

De acordo com Meira (2017), no período mais intenso do ciclo da borracha, 
no século XIX, o tráfico de mulheres indígenas era uma prática comum. A indí-
gena era encomendada, pega na mata, vendida, roubada e até mesmo trocada. 
Pertencia a seu dono como um objeto.

As “correrias” eram organizadas pelos seringalistas e seringueiros para to-
mar as terras dos povos indígenas, matar os índios e aprisionar algumas mu-
lheres e crianças. O termo nada mais é do que um eufemismo para o genocídio 
organizado, com fins fundiários, e para a cultura sistematizada do estupro de 
mulheres indígenas. Na hora da tal “correria”, não havia diferenciação de classe: 
todos os homens se uniam para matar indígenas e estuprar mulheres. “Se a 
‘cabocla’ não queria aquele homem estranho que se apossava dela, amarravam 
suas mãos, colocavam um pau em sua boca para que não atingisse o homem 
com suas mordidas. Amansavam-na” (Wolff, 1997).

Mas os tempos estão mudando. Com a hibridização social e o acesso às 
novas tecnologias digitais, as mulheres indígenas estão ganhando cada vez 
mais protagonismo, empoderando-se e criando suas próprias organizações. 
Em 2020, o Instituto Socioambiental (ISA) realizou um mapeamento que lo-
calizou 85 organizações de mulheres indígenas e sete organizações indígenas 
com departamentos dedicados a mulheres, totalizando 92, em 21 estados do 

1. Do tupi-guarani cunhã-antã: menina, garota, mulher resistente.

2. Lançada em 1951, Índia é de autoria de Manoel Ortiz Guerrero e José Asunción Flores, um dos criadores da 
guarânia, estilo musical paraguaio que foi sucesso nos anos 1920. A versão em português é de José Fortuna, e foi 
lançada no ano seguinte, 1952.
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país. O Quadro 1 mostra os resultados do estudo.

QUADRO 1. MAPA DAS ORGANIZAÇÕES DE MULHERES INDÍGENAS NO BRASIL

Fonte: Instituto Socioambiental (2020)

O estudo mostra o quanto as mulheres indígenas estão protagonizando ou-
tras histórias com finais mais felizes. O recorte na comunidade indígena de nos-
sa pesquisa, porém, mostra que ainda há um longo caminho a ser percorrido 
em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. 

Ciberativismo
O ativismo que se realiza no ciberespaço é o ciberativismo. Silveira (2010) o 
define como “um conjunto de práticas em defesa de causas políticas, socioam-
bientais, sociotecnológicas e culturais, realizadas nas redes cibernéticas, princi-
palmente na Internet” (p. 30). Neste sentido, para o autor, o avanço do ciberati-
vismo se confunde com a própria expansão da rede mundial de computadores.

De acordo com Bringel e Muñoz (2010), uma das primeiras manifestações 
que se utilizaram das novas tecnologias foram as revoltas zapatistas de 1994, 
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no sul do México. Elas representaram uma verdadeira “revolução das revolu-
ções”, por terem inspirado uma nova forma de resistência, na qual a comunica-
ção digital ocupa um papel central. Em 2011, outro evento contribuiu de forma 
significativa para a compreensão do ciberativismo: a Primavera Árabe, quando 
o uso das redes sociais contribuiu para a derrubada de ditadores na Tunísia e no 
Egito. Outras ocupações e revoltas com o mesmo caráter e estratégia surgiram 
em vários países da Europa e das Américas, como o movimento norte-america-
no Occupy Wall Street (Araújo e Freitas, 2012). 

Considerando esses episódios como fundadores do chamado ciberativismo, 
Ugarte (2008) e Vegh (2003) relacionam o fenômeno à ação hacker ou à difusão 
de informações e reivindicações de forma direta, sem intermediários, com o 
objetivo de mobilizar indivíduos para ações.

O ciberativismo também envolve duas palavras de ordem: poder e comuni-
cação. Os meios de comunicação não detêm o poder, mas configuram espaços 
para decidir o poder. “Ao longo da história, a comunicação e a informação têm se 
constituído fontes fundamentais de poder e contra-poder a dominação e troca 
social” (Castells, 2009, p. 36).

A inclusão digital pode e deve oportunizar um acesso melhor dos povos ori-
ginários às ferramentas que consolidarão o ciberativismo indígena, inclusive 
um genuinamente feminino.

Inclusão digital e representatividade
Se no auge da modernidade e dos meios de comunicação de massa os povos origi-
nários “quase não ocupavam os espaços sociais” – e, quando ocupavam, o faziam 
de forma silenciosa –, com o advento da Internet as possibilidades se amplificaram.

A investigação que dá origem a esta publicação constatou que os indígenas 
se sentem invisibilizados e não representados, são precarizados e excluídos, e 
moram entre as cidades e suas aldeias, na tentativa de buscar melhores con-
dições de vida para a família, seja através do trabalho, (principalmente artesa-
nato), seja pela educação.

A maioria dos participantes da pesquisa foi de mulheres (54,17%), se-
guidas por não binária/os ou pessoas que não responderam sobre gênero 
(33,33%) e homens (12,50%). Perguntamos também sobre a orientação se-
xual dos participantes: 54,17% são heterossexuais, 41,67% preferiram não 
responder e 4,17% se disseram bissexuais.
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Entre as mulheres entrevistadas, a maioria se declarou heterossexual 
(61,54%) e 38,46% preferiram não responder. Isso demonstra que a sexualida-
de ainda é um tabu na comunidade indígena.

GRÁFICO 1: IDENTIDADE DE GÊNERO

Fonte: elaborado pela autora.

A discriminação se destaca quando cruzamos os dados do grupo focal com o re-
latório sobre o questionário 1. Ela acontece tanto no trabalho quanto na escola, onde 
vem sobretudo de professores não indígenas. Dos indígenas ouvidos pela pesquisa, 
79% já sofreram discriminação no trabalho, contra os 21% que não passaram por 
isso. No caso das mulheres, a porcentagem das que foram discriminadas chega a 
62%; só 38% disseram não ter passado por discriminação no trabalho.

Dos indígenas ouvidos, 54% sofreram discriminação na escola; desses casos, 
61% estavam relacionados a racismo. Vale ressaltar que as respostas abertas 
mostram que os indígenas sentem discriminação quando estão em escolas não 
indígenas. Em um dos relatos, o problema se relacionava diretamente ao profes-
sor. “Quando pedi para ela explicar uma atividade várias vezes, a professora falou 
que meu problema era por causa do meu povo, dando a entender que não apren-
demos”, relatou uma entrevistada indígena do Distrito Federal.

Dos homens indígenas que participaram da pesquisa, 67% disseram que já 
sofreram discriminação na escola e 33%, não. Das mulheres, 46% sofreram e 
54%, não. Entre as pessoas não binárias/os ou que não informaram seu gênero, 
50% dizem que foram discriminados na escola, e 50%, que não. A maioria das 
mulheres indígenas que negaram sofrer discriminação na escola parecem mais 
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hibridizadas culturalmente, algo que se expressa, por exemplo, no corte e na 
cor de cabelo, nas roupas, nos amig@s e na hipersexualização. Assim, acabam 
passando quase despercebidas, enquanto indígenas. Isso é mais raro entre os 
homens, devido os interditos do patriarcado.

GRÁFICO 2. TRABALHO E DISCRIMINAÇÃO

Fonte: elaborado pela autora.

Quando os indígenas passam a viver na cidade, permanentemente ou du-
rante a semana, o preconceito em relação a eles no imaginário popular é refor-
çado pela suposta perda da “pureza indígena”. A territorialidade foi um ponto 
em destaque no questionário e no grupo focal. Segundo dados do ibge, 324 mil 
indígenas brasileiros vivem na zona urbana, ou 36,2% do total dessa população 
(G1, 2012). Em um dos grupos focais de nossa pesquisa, o escritor e estudante 
universitário Kamu Dan Wapixana disse que a inclusão digital e a busca pelo 
conhecimento/trabalho na cidade são conflituosos para os indígenas: 

Quanto tempo que a gente passou pra entender isso. Tá lá no meu feed, nos meus 
stories. Eu nasci numa cidade, que se chama Boa Vista, e não sabia o que era isso, 
nascer numa cidade. Meu pai é Wapichana, minha mãe, minha avó e tataravó são 
Wapichana. E eu venho pra cidade e não sou mais índio puro. Que que é índio puro? 
A sociedade brasileira aprendeu erradamente a classificar nossa luta, a diminuir os 
povos. Foram minando e destruindo nossa cultura [...]. Destruindo e invisibilizando 
nossa cultura. Então, há uma questão política muito séria aí. Temos professores, 
doutores, engenheiros e médicos no Brasil atualmente. Temos o Daniel Munduruku 
que muitas vezes foi rechaçado. Ele escrevia bem, falava bem. [...] O indígena não 
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pode fazer esse salto, porque ele está na cidade. Ele não pode ser um doutor, um 
grande médico. Não é porque ele não é inteligente, é porque ele é índio, é porque ele 
é Munduruku, é porque ele é Wapichana, Macuxi, Terena. Esse é o problema”.

Kamu Dan Wapixana segue sua reflexão sobre o “índio desaldeado”:
Não é o parente que está dizendo isso pra nós, é a sociedade. Vimos uma briga 
muito grande no Brasil, sendo consolidada. É histórico. [...] Essa afirmação de 
“índio desaldeado”, “índio puro”, é tudo estereótipo, tudo mito, que desclassifica 
e continua deixando a gente invisível. [...] Mesmo que você tenha um fenótipo, 
você diz que é descendente de índio, você não diz que é índio.

Dos indígenas que responderam ao questionário, 83,33% residem em áreas 
rurais, contra 16,67% de moradores da cidade. Já no grupo focal, 100% dos 
participantes moram um período em sua aldeia e outro na cidade, por causa de 
estudos, trabalho e organizações políticas. Entre as mulheres, o percentual de 
moradoras das áreas urbanas chega a 76%. Comparando os dados dos três últi-
mos censos do ibge, a população indígena autodeclarada voltou a viver majorita-
riamente na zona rural em 2010, depois de um período de maior concentração 
nas áreas urbanas, registrado em 2000.3 

Ainda de acordo com o ibge, a população indígena autodeclarada aumentou 
em 439.996 pessoas de 1991 para 2000. O aumento foi menor entre 2000 e 
2010: 83.836 pessoas a mais se declararam indígenas.

TABELA 1. DISTRIBUIÇÃO DE INDÍGENAS POR ZONAS URBANA E RURAL

Índios autodeclarados 1991 2000 2010

Zona urbana 71.026 383.298 315.180

Zona rural 223.105 350.829 502.783

Total autodeclarado 294.131 734.127 817.963

Fonte: G1.

3. Ver “Mais de 324 mil índios brasileiros vivem em área urbana, diz ibge”, G1, 10/08/2012.
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A diminuição das reservas (que reduz a caça e a pesca), assim como os 
constantes ataques de fazendeiros e invasões de garimpeiros, forçam os po-
vos originários a migrar para a zona urbana. A situação vem se agravando. O 
Ministério Público Federal (MPF) apontou, em nota datada do dia 19 de abril 
de 2021, quando se celebra o Dia do Índio, uma série de retrocessos acumula-
dos nos últimos três anos em relação aos direitos dos povos indígenas. O pe-
ríodo coincide com o fim da gestão Michel Temer e com o governo Bolsonaro. 
Entre eles, nenhuma terra indígena foi delimitada, demarcada ou homologada 
no país em três anos. Os procuradores alegam que a Fundação Nacional do 
Índio (Funai) teve suas atribuições enfraquecidas desde o início do governo 
Bolsonaro (Moura, 2021).

Ao cruzar os dados do questionário 2, específico para dirigentes, sobre o 
tipo de projeto desenvolvido por instituições, grupos ou organizações, foi 
possível observar que as questões dos povos originários ficam em último 
lugar. Os interesses temáticos se dividem em projetos sobre diálogo cida-
de-campo-floresta (20,5%) e questões indígenas (15,9%). Também atra-
em pouco as instituições os projetos intergeracionais, com participação de 
pessoas com 60 anos ou mais (15,9% cada). Sobre a participação de lide-
ranças indígenas na pesquisa, apenas 2,3% dos dirigentes estiveram pre-
sentes. Um dos motivos foram problemas de conexão à internet, particu-
larmente em período de chuvas.

Na pesquisa, as mulheres indígenas apontaram como fatores de discrimi-
nação no ambiente de trabalho questões de raça/cor/etnia (23%), desconhe-
cimento de programas de informática (15,4%), e local de moradia e questões 
lgbtiqa+ (7,7% cada).

Dos indígenas adultos, 67% não usam videojogos online. Dos 33% que 
acessam games virtuais, 25% usam celular ou smartphone, 4% computador 
e 4% celular, tablet e smartphone. Dos homens indígenas, 100% dizem não 
usar. Das mulheres, expressivos 69% usam. Dos não binárias/os (ou que 
não responderam sobre gênero), 63% utilizam videojogos online. Para efei-
to de comparação, pesquisa nacional (Zambarda, 2020) revelou que 73,4% 
dos brasileiros jogam games, e que a maioria dos jogadores são mulheres 
(53,8%).
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GRÁFICO 3. USO DE VIDEOJOGOS ONLINE POR MULHERES INDÍGENAS

Fonte: elaborado pela autora.

Quando indagados sobre o uso do aparelho celular, todos (100%) os partici-
pantes da pesquisa disseram possuir aparelho móvel. A maioria dos participan-
tes disse que possui celular pré-pago ou pós-pago (41,67%). Entre os homens 
entrevistados, todos possuem celular pós-pago (100%).

 Já entre as mulheres, a maioria das participantes da pesquisa respon-
deram que possuem celular pré-pago (46,15%), seguido de celular pós-pago 
(30,77%). Entre não binárias/os, a maioria possui celular pré-pago (50%), se-
guido de celular fornecido pelo empregador e pós-pago (37,5%), e celular que 
precisa ser trocado (12,5% cada).

GRÁFICO 4. QUAL O MODELO DO SEU CELULAR?

Fonte: elaborado pela autora.
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O resultado espelha uma tendência nacional. Dados mais recentes divulga-
dos pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) reforçam o apelo do 
celular pós-pago: em junho de 2021, as adesões chegaram a 125,6 milhões, 
com aumento percentual de 35% em três anos (Kovacs, 2021). “De toda forma, 
a aderência maior à modalidade pode ser explicada pelos benefícios dos paco-
tes do tipo aplicativos ilimitados, por exemplo, bem como o interesse em planos 
familiares em meio às atividades remotas” (Kovacs, 2021).

Entre os participantes de nossa pesquisa, 91,3% dos descendentes dos povos 
originários usam celular para trabalhar e 8,7%, não. Dos que usam, 47,8% são 
mulheres, 26% preferem não responder sobre seu gênero, 13% são homens e 
4,3% não-binários/as. A maioria das mulheres indígenas usa o celular para traba-
lhar e ainda ajudam outros membros da família a utilizar celulares ou computado-
res (62%) e compartilham o mesmo celular com até quatro familiares (30,76%).

A indígena tocantinense Bikunaki Karajá relatou, durante grupo focal, que a 
maioria das pessoas de sua aldeia não têm condições financeiras para comprar 
os equipamentos necessários para assistir aulas remotas. Os estudantes foram 
muito prejudicados nos anos de pandemia, e continuavam sem aulas presen-
ciais em 2021. “Muitos perderam o ano de estudo. O acesso à internet é ruim 
nas aldeias, cai muito a rede de energia e o sinal durante as chuvas. Passam 
dois a três dias sem energia”, destacou a Karajá. O depoimento é reforçado pela 
mato-grossense Saturnina Urupê-Chuê, do povo Chiquitano:

Esses últimos três anos, principalmente nesse período da pandemia que to-
dos nós vivenciamos, foram um grande desafio pra nós, enquanto comunida-
de indígena, principalmente. [...] O acesso à internet tem chegado nas aldeias 
do povo Chiquitano. Isso tem trazido os pontos positivos nesse momento, em 
que não podíamos sair da aldeia, precisávamos continuar nossos trabalhos, 
continuar conectado tem nos auxiliado muito. Mas, em relação à utilização dos 
equipamentos, das ferramentas, foi um novo desafio, um momento de nova 
aprendizagem, enquanto professores, nós que trabalhamos nas escolas, para 
os estudantes e para as famílias também. Podemos perceber essa necessida-
de urgente da gente aprender pra ter que ensinar. [...]Parece que a gente sabe 
manusear esses equipamentos, mas quando começa a criar link, aplicativo que 
você precisa baixar, [...] você tem que ensinar aluno. Não tem sido uma tarefa 
fácil! Foi bastante desafiador!
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No questionário, os participante foram indagados: “Onde você aprendeu a 
usar programas de informática (Word, Excel, Google Drive, Formulários online, 
programas de edição de áudio, imagens etc?)”. Para 95,83% dos respondentes, 
o trabalho que faziam ou a escola que frequentavam na ocasião exigia conhe-
cimentos de informática, enquanto 4,16% diziam ter aprendido em casa e/ou 
com amigos. Das mulheres indígenas, 69,23% aprenderam a usar programas 
de informática no trabalho ou na escola. Isso corrobora o depoimento dos par-
ticipantes do grupo focal de que não houve, até agora, programa de capacitação 
ou de inclusão digital para os indígenas. Além de não saberem operar profissio-
nalmente a parafernália eletrônica, a falta de domínio total do português agrava 
sua comunicação.

A pesquisa questionou os participantes sobre o uso de redes sociais digitais 
– Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok etc. –, blogs ou sites, especificamente 
para divulgar a cultura de grupos ou comunidades. Dos respondentes, 83% o 
fazem, contra 17% que declararam não usar as redes nesse sentido. Dos ho-
mens, 67% utilizam as redes sociais para divulgar sua cultura; os não binárias/
os (ou que não responderam sobre gênero), 87%; das mulheres, 85%. Apesar 
de a maioria esmagadora das mulheres usar redes para divulgar seu trabalho e 
sua cultura, elas o fazem de forma intuitiva. Para a professora baiana Mônica Pa-
taxó, o acesso à internet e a divulgação de seus produtos e trabalhos durante a 
pandemia foi desafiador. A Funai cogitou oferecer ajuda, porém não aconteceu: 

Pedimos ajuda a outras pessoas para fazer um perfil no Instagram para divul-
gar nossos trabalhos. [...] A internet ajudou muito a comunicação com a aldeia, 
através das lives. [...] Conseguiram recurso de projeto junto ao BRB, mesmo com 
dificuldades pra acessar a internet. [...]  O povo da minha aldeia teve muitas di-
ficuldades [...] Precisei comprar celular pro filho ter acesso às aulas remotas. Na 
aldeia, as pessoas ficaram o ano inteiro sem aulas, por falta de equipamentos 
para se conectar à internet.

Das mulheres indígenas participantes da pesquisa, 69% encaminharam suges-
tões para melhoria de inclusão social digital e de qualidade de vida em seus 
locais de moradia; 23% disseram não ter sugestões e 8% não responderam. 
Entre as principais sugestões estão: wi-fi gratuito, sobretudo em escolas, praças 
públicas e centros comunitários; inclusão digital dos produtores e produtoras 
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rurais e de comunidades indígenas; oficinas de formação e qualificação profis-
sional focadas em novas tecnologias; e investimento para ampliar o sinal da in-
ternet nas aldeias. Essas contribuições ajudaram a construir a estratégia digital 
descrita no capítulo 4 deste livro.

Considerações finais
Neste capítulo, falamos de representatividade, democracia e inclusão digi-

tal para os povos originários brasileiros, com ênfase nas mulheres. Utilizamos 
questionários e grupo focal (ambos online) como alternativa de pesquisa. Ape-
sar do meio digital estar consolidado como tendência de comunicação, já que 
em breve seremos imersos no metaverso,4 há limitações para os participantes 
de grupos menos favorecidos, como os indígenas.

A pesquisa evidencia que a mulher indígena, além de sofrer toda a discrimi-
nação e as problemáticas inerentes a sua ancestralidade, também sofre com o 
silenciamento causado pelo gênero, com a hipersexualização, estupros e vio-
lência doméstica.

Apesar de estarem em processo de hibridização (Canevacci, 2020), as indí-
genas, principalmente de regiões mais longínquas, não têm acesso à inclusão 
digital, a não, eventualmente, de forma precária. Além de não possuírem equi-
pamentos, elas não têm entendimento das potencialidades dos equipamentos 
digitais, e não foram alfabetizadas digitalmente.

Como as próprias indígenas responderam em questionário e grupo focal, é 
urgente a construção de políticas públicas que contemplem essa lacuna social. 
A inclusão digital pode e deve ser uma forma de dar a essas mulheres voz e 
oportunidades de empoderamento e dignidade.

É preciso ocupar os espaços. Como estão fazendo os youtubers e tiktokers 
indígenas, que contam seu cotidiano nas aldeias ou em cidades, seus anseios, 
lamúrias e alegrias, e as particularidade de uma cultura rica, que apenas os não 
índios julgam homogênea.

É preciso incentivar a multiplicação de veículos de comunicação pensados, 
produzidos e apresentados por indígenas, como a pioneira rádio Yandê, e am-

4. O termo designa uma nova modalidade de ambiente virtual, imersiva, coletiva e hiper-realista, que conjuga internet e 
inteligência artificial, entre outras tecnologias, e na qual as pessoas poderão conviver usando avatares customizados 3-D.
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pliar o alcance da arte aliada à tecnologia, como o movimento amazofuturismo 
(2019), do ilustrador João Queiroz, que mistura estéticas de cyberpunk e solar-
punk para criar um futuro com a cara do Brasil. O projeto mescla as diferentes 
culturas dos povos originários brasileiros com toques futuristas.

Apostar em videojogos online, já que a pesquisa aponta a forte adesão femi-
nina indígena a eles. Um exemplo é o jogo Araní: produção brasileira do estúdio 
independente Diorama Digital, ele gira em torno de uma protagonista indígena, 
a guerreira mais corajosa da Tribo do Sol, que luta para salvar seu povo de um 
antigo poder mitológico, em uma jornada de autodescobrimento e maestria.

Por fim, mas não menos importante, há urgência de um estudo aprofundado 
sobre o deslocamento dos indígenas de suas aldeias para as cidades, abrangen-
do a identidade e a imagem dos povos originários.

Espera-se que este estudo auxilie na construção de políticas e outras refle-
xões, acadêmicas, sociais ou culturais, que possibilitem dias melhores para um 
povo tão excluído e invisibilizado no Brasil.
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Na perspectiva do processo de inclusão digital, as políticas sociais se 
fundamentam no princípio da igualdade de direito entre as pessoas. 
Mas para que se concretizem, são necessárias estratégias que pas-
sam pela educação permanente da população para o mundo virtual. 

Neste capítulo, considera-se que o país ainda se encontra no estágio da ponte 
(Castro, 2011 e 2012), ou seja, transitando entre o mundo analógico e o mundo 
digital, e permeado por diferentes realidades, com a inclusão digital (classes A 
e B) convivendo com a inclusão precária (C e D) e com a exclusão digital (D e 
E). Isso ocorre em um contexto de digitalização acelerada pela pandemia, que 
mostra mais um lado perverso ao ampliar também os processos de inclusão 
precária e de exclusão.

Historicamente, em 1994 foi realizado um movimento que pretendia mo-
dificar o cenário da educação mundial sobre tecnologias. Este movimento teve 
avanços com a elaboração da Declaração de Salamanca, na Espanha, primeiro 
esforço para reduzir a desigualdade em termos de tecnologias da informação 
e da comunicação (TIC). Embora tenha sido pensado para a educação espe-
cial, suas regras relativas às TICs se tornaram referência em políticas públicas 
para diferentes governos, entre eles o brasileiro. De acordo com a Declaração, 
as escolas e seus projetos pedagógicos devem se adequar às necessidades dos 
indivíduos que estão matriculados nelas (artigo 11). 

A inclusão digital não é uma questão que se resolve simplesmente adquirin-
do computadores ou celulares para a população de baixa renda e ensinando-a 
a utilizar este ou aquele software. A solução precisa contemplar uma mudança 
profunda de pensamento, da forma de ver e de perceber o mundo, também no 
âmbito virtual.

Capítulo 4

André Barbosa Filho
Cosette Castro

Estratégias de inclusão
digital: primeiros apontamentos
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Como lembra Bonilla (2001), ter ou não acesso à infraestrutura tecnológica 
é apenas um dos fatores que influenciam a inclusão/exclusão digital, mas não o 
único ou o mais relevante. Aqui, partimos do princípio de que a inclusão digital 
resulta de um conjunto de fatores, que inclui a infraestrutura de rede; o acesso à 
internet, à alfabetização digital, à produção de conteúdos e serviços digitais, à se-
gurança e ao cuidado digital; e a análise crítica das mídias e redes sociais digitais. 
Esse “pacote digital” constitui um direito básico, um direito humano.

No mundo contemporâneo, as organizações sociais, formais e informais, 
têm sido cada vez mais impactadas e, ao mesmo tempo, dinamizadas pelo 
mundo digital, em especial as redes sociais. Isso ocorre apesar do baixo acesso 
à internet e da taxa de transferência das classes D e E, que sublinham diferentes 
níveis de desigualdade e representam desafios para o crescimento equilibrado 
da tendência à digitalização.

O que se apreende é que há uma demanda reprimida, por parte dos movi-
mentos sociais, que poderia ser atendida com políticas públicas, criadas pelo 
Estado, para estimular o acesso à infraestrutura, o uso dos serviços, a manuten-
ção dos aparelhos, a segurança e o cuidado digital, aliados a programas de capa-
citação e formação dos grupos sociais, e de estímulo à produção de conteúdos 
e serviços digitais.

As TIC podem representar importantes meios de ação comunicativa entre 
agentes, em todas as suas modulações e dinâmicas relacionais e organizativas: 
nas relações com as bases, com militantes e ativistas e entre as próprias lide-
ranças. Hoje, muitas enfrentam desafios no mundo digital – seja pelo grau de 
transformação digital que estão passando, seja pelas dificuldades cotidianas no 
mundo virtual. 

O ambiente virtual tem uma grande importância na vida de quem é incluído 
digitalmente. Em tempos de pandemia por Covid-19, é o meio pelo qual esse 
grupo social – os incluídos – estuda, trabalha, compra, produz e consome con-
teúdos audiovisuais e serviços digitais, além de se divertir, jogar, pagar contas, 
fazer networking, estabelecer amizades e  outras relações afetivas. 

A pesquisa “Democracia e Representatividade. Novas Formas de Represen-
tação Diante da Transformação Digital” mostra que não é esta a realidade de 
toda a população. Existem grupos incluídos precariamente, sobretudo aqueles 
que acessam internet apenas pelo celular. Segundo o cgi.br (2020), eles repre-
sentam 58% da população. Parte acessa a internet com aparelhos 2G ou 3G, e 
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portanto não podem fazer download de vídeos, assistir lives nem participar de 
reuniões online; outros possuem computadores antigos, sem memória. Há tam-
bém os que utilizam celulares pré-pagos, e são compradores de tempo.

Para que a inclusão digital ocorra, são necessários pelo menos seis elemen-
tos básicos:

a) infraestrutura de rede;
b) dispositivo para conexão; 
c) acesso à internet; 
d) acesso ao ambiente digital;  
e) alfabetização digital;
f) manutenção e atualização dos aparelhos.

A infraestrutura envolve a demanda de torres de transmissão, para evitar a 
exclusão digital que ocorre nas periferias, em regiões longínquas e nas aldeias 
indígenas. Envolve também a implantação de projetos 5G, embora o 5G esteja 
chegando com atraso no país; outros países já discutem a implantação do 6G. 

O ponto b) diz respeito à disponibilidade de dispositivos de última ou penúltima 
geração – celular, computador ou tablete – financiados a preços populares. Apesar 
de sermos um dos povos mais engajados do mundo no ambiente online (cerca de 
85% dos brasileiros navegam na web diariamente, passando 9h29 por dia conecta-
dos), nem todas as pessoas têm condições de adquirir esses aparelhos.

O terceiro elemento está relacionado à universalização do acesso a banda 
larga de qualidade. Nem todas as pessoas podem arcar com os custos do acesso 
à internet o que, por si só, já impede a inclusão digital plena no Brasil.

Em 2020, estimava-se que aproximadamente 152 milhões de brasileiros 
usavam a rede, o equivalente a 81% da população acima de 10 anos de idade. 
Em relação ao índice de 2019 (74%), houve um aumento de sete pontos per-
centuais, o que significa que mais 19 milhões de brasileiros passaram a usar a 
internet no período. 

Segundo o Resumo Executivo TIC Domicílios 2020 Edição Covid-19 (cgi.br, 
2020), aproximadamente 61,8 milhões de domicílios brasileiros contavam com 
algum tipo de conexão à rede em 2020. A proporção entre domicílios conecta-
dos e desconectados, nas áreas rurais, subiu de 53%, em 2019, para 70%; nas 
áreas urbanas, de 77% para 83%. Assim, 2020 foi o menor patamar de desi-
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gualdade entre áreas urbanas e rurais da série histórica da pesquisa.
Entre as classes socioeconômicas, o aumento mais significativo no uso da 

internet ocorreu nas classes C (de 78% para 85%) e D (de 57% para 67%). Con-
sideradas todas as classes, a diferença entre a maior e a menor proporção de 
acessos caiu de 66 para 30 pontos percentuais nos últimos cinco anos. O telefo-
ne celular continuou sendo o principal dispositivo utilizado para acessar a rede: 
quase o total da população usuária de internet com 10 anos ou mais (99%) tem 
um. Para mais da metade dessas pessoas (58%), o acesso à rede se dá exclusi-
vamente pelo celular, proporção que chega a 90% entre aqueles que estudaram 
até a Educação Infantil ou pertencem às classes D e E.

Além da inclusão precária e da exclusão digital, o estudo que apresentamos 
nesse livreto mostra que o principal obstáculo ao acesso à internet é o desco-
nhecimento das formas de uso da rede: 41,6% dos militantes e ativistas ouvi-
dos relatam não saber usar a internet. Isso acontece porque não há incentivo 
de aprendizado para essas pessoas, com treinamentos, cursos de capacitação, 
oficinas etc. Quando são oferecidos cursos gratuitos, a notícia (em geral online) 
não chega às pessoas. Quando chega, os horários dos cursos não são adequados 
para quem trabalha todo o dia. Quando são pagos, muitas vezes os cursos estão 
fora do orçamento das famílias.

Uma a cada três pessoas que ouvimos (34,6%) contou não ter interesse em 
aprender a usar a rede. É preciso observar este dado no contexto desses seg-
mentos. Suas condições de vida são muito duras. Por vezes, trabalham mais 
de dez horas, e chegam em casa esgotados. As mulheres, em particular, após 
uma longa jornada de trabalho (online ou presencial), ainda têm que cuidar da 
casa, dos filhos e demais familiares (pessoas idosas ou doentes), fazer comida, 
acompanhar lições de casa. Também precisam deixar comida pronta e a rotina 
organizada para o outro dia.

Segundo o ibge, em 2018 11,8% dos brasileiros consideravam o serviço de 
acesso à internet caro, e 5,7%, achavam o equipamento necessário para acessar 
a internet – celular, laptop, tablet – caro. Outros 4,5% das pessoas que participa-
ram da pesquisa não acessavam a internet porque o serviço não estava dispo-
nível nos locais onde vivem.

O não acesso ao ambiente digital é mais um elemento marcante da exclusão. 
Nesse caso, temos um longo caminho a percorrer. Estamos falando de milhões de 
pessoas que são deixadas de fora da web. Mais precisamente 37,7 milhões de bra-
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sileiros, incluindo pessoas idosas, com limitações de navegação, com deficiência, 
analfabetos e analfabetos funcionais, entre outros,1 segundo estudo do Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese, 2021).

Isso acontece porque o Brasil conta hoje com menos de 1% de sites acessí-
veis, ou seja, que oferecem recursos de acessibilidade digital. As páginas dispo-
níveis na internet não garantem a navegação autônoma e completa do usuário 
que não compreende plenamente o mundo digital.

Por outro lado, as organizações sociais têm dificuldade de assumir a inclusão 
digital de seus associados, militantes e ativistas. Segundo as lideranças ouvi-
das em nosso estudo, quase metade de sua base tem dificuldade de acessar 
internet. Ainda assim, a maioria (59,1%) das organizações não oferecem acesso 
gratuito a seus associados.

Como comentamos anteriormente, a alfabetização digital é um ponto es-
sencial para qualquer projeto de Estado que se proponha a incluir plenamente 
toda a população. A alfabetização digital deve gerar aprendizagem ao longo da 
vida, permitindo que as pessoas desenvolvam a habilidade de encontrar, avaliar 
e usar informações para resolver problemas ou tomar decisões. Uma pessoa 
alfabetizada digitalmente se torna capaz de identificar a necessidade de obter 
dados, organizá-los e aplicá-los na prática, integrando-os a conhecimentos já 
existentes e empregando-os na solução de problemas. 

Do ponto de vista da cidadania, a pessoa alfabetizada digitalmente precisa 
ter amplo acesso à internet e equipamentos atualizados; precisa saber utilizá-
-los, conhecer as plataformas e suas linguagens; deve saber produzir conteúdos 
digitais e também analisar as informações e notícias que circulam nas diferen-
tes mídias e redes socais digitais (Castro, 2008).

Para pensar a alfabetização digital, é preciso levar em conta os diferentes 
níveis de desigualdade existentes no país, e o grau de complexidade envolvido 
no desenvolvimento de qualquer projeto que se pretenda nacional e universali-
zante. Há desafios pela frente que antecedem a questão digital. 

É o caso do analfabetismo funcional.  Segundo o Indicador de Analfabetismo 
Funcional (inaf, 2018), 30% da população brasileira entre 15 e 64 anos é analfa-
beta funcional. Isto é, três em cada dez brasileiros têm limitação para ler, inter-
pretar textos, identificar ironias e fazer operações matemáticas em situações da 

1. Ver Souza e Bosco, 2021.
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vida cotidiana. Os analfabetos funcionais usam as redes sociais com frequência. 
Com dificuldades de compreensão, análise e discernimento, são facilmente ma-
nipuláveis e alvos preferenciais de fake news: 

Dos analfabetos funcionais, 86% usam WhatsApp, 72% são adeptos 
do Facebook e 31% têm conta no Instagram. Mas a falta de reper-
tório – além do custo do acesso à internet e os problemas de infra-
estrutura de rede – limita seu uso das plataformas digitais. Assim, 
eles não utilizam as redes sociais para conseguir informações ou 
garantir direitos.

Eles não conseguem discernir conteúdos falsos de verdadeiros e quase não 
leem jornais (impressos ou online).

Acreditam no que leem no Whats App da família e dos amigos.

São mais vulneráveis à desinformação, especialmente imagens (fotos, ví-
deos, memes) manipuladas e usadas em contexto falso.

Do ponto de vista do Estado, incluir digitalmente significa oferecer políticas 
públicas envolvendo as TICs; democratizar o acesso às tecnologias, tornando-
-as possíveis para o maior número de pessoas possível; universalizar o acesso 
à infraestrutura, a redes, a equipamentos tecnológicos e à alfabetização digital. 
Significa preparar as pessoas para receber informações, conteúdos e serviços 
digitais que demandam softwares e plataformas constantemente modificadas 
e atualizadas pelas empresas proprietárias. Significa considerar a necessidade 
de renovação de aparelhos que são sucateados por falta de manutenção e atua-
lização, no âmbito dos governos, das organizações sociais e em nível individual.

Planejar e integrar ações
Diversas ações podem ser realizadas pelos governos e pela sociedade civil 
para mudar essa realidade. Sintetizamos abaixo as propostas que surgiram 
nos questionários e nos grupos focais online, aliadas às ideias da equipe 
de pesquisadores:
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Oferecer infraestrutura de conexão que permita enlace às plataformas 
4G e 5G, distribuída por áreas de grande densidade populacional, as-
sim como operação de transporte de sinal para recepção, como parte de 
uma Cesta Básica Digital, a ser garantida pelo governo federal. Voltada 
a populações fragilizadas, a cesta básica deve incluir acesso à rede, in-
ternet com banda larga, doação de equipamentos – ou financiamento a 
preços populares –, alfabetização digital, estímulo à produção de con-
teúdos e serviços digitais.

Realizar campanhas para arrecadação de aparelhos tecnológicos – reaprovei-
tando, por exemplo, celulares, computadores e tablets apreendidos pela Re-
ceita Federal – para distribuição na Cesta Básica Digital.
Facilitar o acesso aos dispositivos e às conexões com a internet com treina-
mentos e cursos de alfabetização digital. 

Entre as sugestões recebidas tanto de dirigentes como de militantes e 
ativistas estão: a) instalação de infraestrutura (antenas) nas comunida-
des, aldeias indígenas e quilombolas; b) apoio para obtenção de conhe-
cimento de linguagens de Internet; c) entrega de dispositivos moveis 
para uso das populações em estado de fragilidade; d) oferta de um con-
junto de equipamentos para recepção e transmissão de dados na forma 
de uma Cesta Básica Digital.

Criar um programa, com fundos do orçamento fiscal, que viabilize 
a entrega de pacotes de conexão, acesso e apropriação em todas 
as regiões do país, especialmente nas comunidades com alto índi-
ce de inclusão precária e/ou exclusão digital. Esse pacote digital 
seria disponibilizado pelo governo federal e distribuído estados e 
municípios. Os equipamentos seriam atualizados a cada três anos 
e teriam manutenção garantida. A distribuição deverá merecer 
exame dos órgãos federais competentes, buscando cobrir o maior 
número possível de brasileiros e brasileiras, com regras aprova-
das pelas Anatel e MiniCom, em conjunto com as operadoras de 
serviços móveis e a sociedade civil.
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Inserir a população em estado de vulnerabilidade em um programa de susten-
tabilidade familiar, que inclua elementos básicos de uma cultura  tecnológica 
em forma de uma Cesta Básica Digital.

Pôr em prática um projeto de reciclagem e recuperação de aparelhos ,e criar 
pontos de acesso à internet podem ser estratégias para reduzir a desigualda-
de no acesso à rede. As organizações sociais poderiam ser pontos de acesso a 
wi-fi para a população.

Tornar o ambiente online acessível para pessoas com alguma deficiência ou 
limitação, somando esforços dos diferentes níveis de governo, em respeito do 
Marco Civil da Internet (tjddf, 2020).

Oferecer oficinas e cursos de uso e internet para jovens trabalhadores, 
pessoas com deficiência e idosos, visando a inclusão destes segmentos no 
mundo digital.

Para as lideranças que participaram da pesquisa, é preciso construir a tecno-
logia, desenvolvendo plataformas, com estratégias de segurança e cuidado 
digital, e não apenas de acesso.

Incentivar jovens da periferia a estudar ciências de dados e progra-
mação, para que possam participar das políticas públicas pela inclu-
são digital. 

Levar banda larga às áreas rurais, barateando custos através de mudanças 
nos pacotes de dados.

Levar uma estrutura adequada de internet a locais que têm problemas de re-
cebimento de sinal de banda larga.

Buscar iniciativas em parceria público/privadas de responsabilidade 
social.
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Algumas iniciativas
No Brasil, estão em curso alguns projetos para fazer frente à inclusão precária 
e à exclusão digital de alguns segmentos sociais, permitindo sua emancipação. 
Sobretudo nas periferias das grandes cidades, em áreas rurais e em territórios 
indígenas e quilombolas. Um deles é o projeto de segurança e cuidado digital 
proposto pela Universidade Livre Feminista, que pensa o lugar das tecnologias 
na vida das mulheres. Suas publicações Guia prática para estratégias e táticas 
para a segurança digital feminista (ulf e cfeMea, 2017) e Nas rodas e nas redes: uso 
da internet por mulheres de movimentos populares (Branco e Lima, 2020) avança-
ram do conceito de segurança digital para a perspectiva dos cuidados digitais a 
partir de uma pedagogia feminista e popular.

Outro exemplo é a Central Única das Favelas (cufa), que criou o projeto Mães 
de Favela, levando em conta que a desigualdade social, o desemprego e a infor-
malidade são os problemas sociais que expõem as favelas brasileiras aos maiores 
riscos. A par dos projetos de sustentabilidade, a Central tem um projeto de acesso 
à Internet em localidades digitalmente excluídas. Apoiado pela UNICEF e premia-
do pela UNESCO, o projeto distribuiu mais de 500 kits de acesso à internet em 
favelas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.

Outras considerações
As ações, projetos e programas relativos a tecnologias da informação e da co-

municação que existem hoje nos diferentes níveis governamentais não são inte-
grados. Ao contrário: apresentam uma grande fragmentação e não dialogam entre 
si. Nessa fragmentação, as verbas se perdem. Para evitar isso, seria necessário criar 
um orçamento específico para o setor, que permita o fluxo constante de investi-
mento – seja em equipamentos de acesso e sua atualização a cada três anos, seja 
na apropriação e produção de conteúdos digitais, na capacitação de professores e 
técnicos, na segurança e cuidado digital e em recursos para Cesta Básica Digital.

Atualmente o mercado brasileiro é dominado pelas marcas mundiais que trazem 
as tecnologias desenvolvidas em em suas matrizes. Esses produtos são exportados 
para os países consumidores na África, na Ásia, na Oceania e na América Latina.

A defasagem da indústria eletroeletrônica brasileira, em termos de tecnolo-
gia embarcada, design e hardware, oferece a ela, hoje, uma condição heroica de 
sobrevivência. Essa indústria precisa ser atualizada urgentemente para tornar-
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-se competitiva no mercado interno e externo.
Ao lado da indústria eletroeletrônica, é preciso construir uma plataforma tecno-

lógica brasileira própria, que nos tire do caminho da dependência tecnológica, assim 
como desenvolver projetos de segurança e cuidados digitais em rede, como os que 
vêm sendo estimulados pela Universidade Livre Feminista e pelo projeto MariaLab.2

Ao lado desta implantação fundamental de vias de acesso à rede, é preciso 
oferecer à população orientação, conhecimento e defesa quanto à segurança e 
o cuidado digital. E dar a todos a oportunidade de reconhecer malwares, pro-
gramas/vírus, fraudes, estelionatos e vazão não consentida de dados pessoais.

Projetos e políticas públicas precisam levar em conta a equidade de gênero e raça/
etnia, oportunizando o crescimento da presença de mulheres e da população lgbt-
qia+ no mundo digital, seja na área de infraestrutura, seja de dados, serviços e con-
teúdos audiovisuais digitais, como vem sendo feito por grupos feministas no Brasil.

Caso não sejam desenvolvidas plataformas próprias no Brasil, seguiremos nas 
mãos de buscadores internacionais, como Google, de salas de reuniões virtuais 
como Google Meet, Zoom e Team, e de redes sociais como Whats App, Facebook 
e Instagram, pertencentes ao empresário estadunidense Mark Zuckerberg.

Além das propostas de inclusão explicitadas no decorrer deste capítulo, é 
preciso pensar as questões comunicacionais estrategicamente, lado a lado, de 
forma inter-relacionada, entre setores e dentro deles.

Isso significa considerar a construção de parques tecnológico-comunicacio-
nais, fomentando uma indústria nacional de informática, além da produção de 
conteúdos audiovisuais multiplataforma e de serviços digitais que levem em con-
ta a segurança e o cuidado digital para as três próximas décadas ao menos. Esses 
parques tecnológicos-comunicacionais devem ser interdisciplinares, estimulan-
do o diálogo e projetos conjuntos entre diferentes áreas do saber. Ou seja, o proje-
to não se restringe às áreas de engenharia e informática.

Um projeto desta envergadura precisa ter presença nas principais cidades 
brasileiras, levando em conta as características de cada região do país, em um 
trabalho conjunto com universidades e centros de pesquisa que incluam os 
jovens das periferias e das áreas rurais, em parceria com micro, pequenas e 
médias empresas. Esses polos/parques devem oferecer ainda projetos de alfa-

2  O projeto MariaLab (www.marialab.org) é uma associação sem fins lucrativos e sem vínculo político-partidário 
ou com empresas do setor privado, que trabalha na intersecção entre política, gênero e tecnologia, com o objetivo 
de construir ambientes virtuais e físicos seguros.
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betização, formação digital e geração de empregos em múltiplas plataformas e 
equipamentos digitais interativos.

A proposta difere dos parques tecnológicos tradicionais, que não trabalham 
conjuntamente em pesquisas e projetos dialógicos  comunicação-tecnologia, 
embora sejam pensados para diferentes plataformas tecnológicas. Propomos a 
instalações de parques interativos, intersetoriais e intrasetoriais, onde pesquisa 
e práticas dialoguem, em uma estrutura horizontal de participação, debate, ge-
ração de conhecimentos e produtos, e que estimulem a economia local.

QUADRO 1. 

Elaborado por Cosette Castro a partir de projeto apresentado para o Plano Nacional de Banda Larga 
(2010/2011) e em pesquisa pós-doutoral (Castro, 2012).

Quando enfatizamos a segurança e o cuidado digital, incluímos a dimensão do afeto 
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nas relações e ações políticas, ultrapassando a racionalidade da ciência. Ou seja, pro-
pomos um pensamento a partir das epistemologias do Sul, como propõe Boaventura 
Sousa Santos (2009), que dê espaço para a pluralidade de culturas existentes no país.

Consideramos importante ocupar espaços nas redes sociais, algo que vem 
sendo feito, ainda de forma incipiente, por jovens indígenas que tornam-se you-
tubers e tiktokers. Eles contam seu cotidiano na aldeia ou na cidade, seus anseios, 
angústias, alegrias e particularidades. Assim, compõem um retrato mais rico de 
uma cultura que conta com 305 etnias e fala 274 línguas, segundo o ibge, e que 
costuma ser vista por não índios, por desconhecimento, como homogênea.

Consideramos essencial, também, o incentivo à multiplicação de veículos de 
comunicação pensados, produzidos e apresentados por indígenas, como a pio-
neira rádio Yandê. Igualmente importante é mapear e apoiar os projetos de co-
municação desenvolvidos por movimentos sociais negros, particularmente por 
mulheres, e que trazem visibilidade a todos os Brasis e suas formas de expressão.

Sugerimos incorporar aos projetos de inclusão digital outras plataformas e 
possibilidades comunicacionais, como os videojogos.3 Apostar neles e em proje-
tos multiplataforma é uma forma de se aproximar da juventude e do público fe-
minino. Os games são a terceira indústria do mundo e têm, no Brasil, um público 
majoritário de mulheres (ainda que as jogadoras sofram preconceito e costumem 
usar pseudônimos neutros para evitar a violência online). Tais projetos se con-
traporiam, ao mesmo tempo, a questões como preconceito de gênero, raça/etnia, 
tipos de corpos, idade etc., sem perder o aspecto lúdico que os compõe.

Também consideramos fundamental retomar e atualizar marcos regulatórios 
que dizem respeito à concessão de meios de comunicação e à democratização 
da comunicação – seja analógica ou digital –, assim como aprovar leis claras re-
gulando a internet e as mídias digitais. Paralelamente, e não menos importante, 
é preciso garantir a segurança, a privacidade e o cuidado digital com buscadores, 
plataformas e redes nacionais.

O Brasil não poderá se considerar um país soberano enquanto sua popula-
ção sofrer diferentes tipos de desigualdades, entre elas a digital, informacional 
e comunicacional. Ou seja, enquanto a maioria da população continuar preca-
riamente incluída no mundo digital, acessando a internet em celular pré-pago, 
com poucos créditos, e tendo como fonte de informação o Whats App ou o Fa-

3. No Brasil existe, por exemplo, o jogo Araní,  com uma protagonista indígena. Ver capítulo 3.
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cebook. Ou, mais grave ainda, enquanto parte da população continuar vivendo 
em situação de vulnerabilidade, e em exclusão digital, como é o caso de muitas 
aldeias indígenas, do campo e das periferias das cidades.
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