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Apresentação

A presença e a relevância das tecnologias de informação e comunica-
ção (TIC) na mediação da vida cotidiana atual compõem uma reali-
dade demonstrada e seguramente comprovada por diversos indica-
dores nacionais e internacionais. Eles dizem respeito às magnitudes 

dos níveis de posse, acesso, usos e apropriações de computadores e de cone-
xões à internet ao redor do mundo, que introduziram e seguem introduzindo 
profundas mudanças nos ambientes comunicativo, informacional e educacio-
nal da sociedade contemporânea.

Na sociedade em rede – uma das principais características estruturantes 
da contemporaneidade, e que vem sendo permanentemente forjada desde 
meados dos anos 1990 –, a informação, a comunicação e a educação, assim 
como todas as outras dimensões da vida e da cultura humanas, passam a ser (re)
configuradas na ambiência de novos paradigmas. Neste contexto, os sujeitos são 
crescentemente instados a serem os construtores ativos do seu conhecimento, 
expressão social, cidadania e participação democrática, processos nos quais a 
intuição e a descoberta são elementos privilegiados e fundamentais (Passarelli, 
2010; Junqueira, 2014).

Na ambiência da expansão intensa e generalizada da penetração das 
tecnologias digitais e das mídias sociais na vida social – do que decorrem suas 
múltiplas influências na construção de novas subjetividades –, é cada vez mais 
relevante investigar o potencial educativo dos espaços e das mídias digitais, 
e avaliar os impactos de suas funções e conteúdos sobre os indivíduos e a 
sociedade.

O estudo das literacias digitais1 e da importância que têm nos processos de 

1. Na perspectiva que adotamos ao longo deste livro, as literacias digitais são entendidas como um conjunto 
significativo e holisticamente articulado de habilidades e competências digitais que, muito além de 
simplesmente permitir o uso das tecnologias digitais e a navegação na Internet, viabiliza a comunicação, a 
interação entre sujeitos e o desenvolvimento de raciocínios críticos, independentes e autônomos, a partir da 
apropriação das tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Antonio Hélio Junqueira
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ensino e de aprendizagem em ambientes virtuais – bem como de suas relações 
com as novas formas de apreensão e apropriação das TIC na transformação 
da realidade dos sujeitos e de suas relações sociais na representação do 
mundo – constitui tema de elevada complexidade. Neste sentido, exige uma 
abordagem multimetodológica, capaz de aliar instrumentos e ferramentas 
de pesquisa qualiquantitativa, que venham a dar conta da coleta, análise e 
interpretação de um diversificado conjunto de informações a respeito das 
atitudes, comportamentos, apropriações, usos e produção de conhecimento e 
de sentidos, bem como da construção de narrativas por parte dos indivíduos da 
comunidade pesquisada.

É o que se propôs a fazer a equipe de profissionais, pesquisadores e técnicos 
congregados em torno da pesquisa “Democracia e representatividade: novas 
formas de representação diante da transformação digital”, realizada pelo 
Instituto Lula e Fundação Friedrich Ebert no último trimestre de 2021 e aqui 
analisada.

Os fenômenos investigados permitem identificar e acompanhar não 
apenas performances, mas também, e principalmente, limites, carências e 
potencialidades ainda inexploradas, entre outros aspectos que apontam para 
a pertinência e a necessidade de adoção de políticas de capacitação e de 
desenvolvimento das habilidades digitais. Sobretudo voltadas aos segmentos 
precarizados da sociedade, considerados seus indicadores de potencial 
de  crescimento tanto no âmbito pessoal quanto comunitário, socialmente 
participativo e cidadão. 

O capítulo 1, “Reconhecimento e representação: sobre vozes, epistemicídio 
e resistências”, investiga e discute as formas, contextos e a constituição sócio-
histórica, econômica e cultural da sociedade brasileira contemporânea e de seus 
grupos estigmatizados e precarizados, enfatizando o papel da posse, acesso, 
uso e apropriações diferenciadas das TIC. Na mesma direção, o capítulo 3, “A 
nova geração de telefonia móvel 5G já nasce com data de validade”, antecipa-
se e se concentra na crítica dos modos como a inovação tecnológica digital, 
como conduzida no Brasil, vêm carrear novas formas de exclusão, opressão e 
sofrimento social.

A partir da perspectiva original de Rheingold (1994) sobre as comunidades 
virtuais, em certa medida ingênua, pois que baseada em partilhas cordiais entre 
os indivíduos, outros pensadores vêm agregando elementos adicionais, mais 
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críticos e problematizadores, capazes de contemplar conflitos e desigualdades 
de poder na luta e na militância política no ciberespaço e na cibercultura. 
Para contribuir com essa discussão, o capítulo 2, “Dimensões interseccionais 
da vulnerabilidade digital no Brasil”, introduz e expande a compreensão do 
fenômeno e dos conceitos associados às vulnerabilidades digitais, apontando 
para a necessidade da construção crítica de uma educação midiática focada 
na superação das condições da exclusão digital e na construção de cidadãos 
autônomos – e na (re)construção de suas vozes sociais, sua expressão e suas 
justas reivindicações materiais e simbólicas, na participação democrática. 

O tema é retomado de forma aprofundada no capítulo 4, “Educação midiática 
para a vida online: descolonização, diferença e alteridade”, que sinaliza a 
necessidade e a urgência de políticas, ações, iniciativas e medidas da educação 
popular no âmbito do aprendizado das, pelas e para as mídias digitais.

Afinal, nos dias atuais – profundamente impactados pelos fenômenos da 
pós-verdade, fake news e deep fakes, entre outras ações falseadoras da realidade 
do mundo –, a capacidade de ler e de interpretar criticamente os conteúdos 
produzidos e veiculados nas e pelas mídias é o que permite ao sujeito entender 
que as mensagens são portadoras de relações de poder que se digladiam em 
torno da produção dos sentidos. A mídia, e a mídia digital em especial, torna-se 
lugar de produção e circulação de conteúdos deliberada ou equivocadamente 
falsos, tanto quanto da promoção de discursos de ódio, bullying e toda sorte de 
ofensas e vexações públicas.

Nesse cenário, a formação de cidadãos autônomos, críticos e conscientes 
para a atuação no espaço digital implica a necessidade da implementação e da 
gestão de políticas públicas e organizacionais que, mais do que prover acesso às 
TIC, cooperem para a aquisição e o desenvolvimento de literacias digitais – que 
se traduzem na capacidade do sujeito de produzir e fazer circular conteúdo a 
partir do uso de mídias, linguagens e plataformas digitais diversas, e de poder 
avaliar e atuar seletivamente quanto à qualidade da informação do conteúdo 
que produz, distribui, recebe e consome.

Frente à complexidade do mundo contemporâneo mediado pelas tecnologias 
de informação e comunicação, essencialmente heterogêneo e plural, Muniz 
Sodré (2012, p.183) acredita na necessidade de um novo modelo educacional 
formal, informal, escolar e midiático. Muito além da abordagem puramente 
técnica ou comunicacional, ele deve ter foco no sensível – que, para o autor, 
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representa um novo paradigma cognitivo, o paradigma do sensível. Frente 
à diversidade das existências e das culturas, cabe à educação estimular o 
que ele chama de “imaginação empática”, ou seja, “a dinâmica dos recursos 
afetivos que pode levar a consciência a pôr-se no lugar do Outro, a aproximar-se 
sensivelmente da diferença” (Sodré, 2012, p. 35). Neste contexto, o ambiente 
tecnológico deve servir para integrar “ecologicamente” o universo simbólico 
do diverso, muito além do que parece estar implícito no simples argumento da 
“inclusão digital”:

Uma educação compatível com a diversidade cultural e com o sensorium afim 
à novíssima tecnologia da informação e da comunicação não será aquela que 
se paute exclusivamente pelo uso instrumental da mídia ou de objetos técnicos 
avançados – logo, o que importa não é a diversidade de conteúdos culturais 
a serem acessados – e sim a comunicação que incorpore pedagogicamente a 
dimensão do sentir, a mesma que conforma o mundo vital. (Sodré, 2012, p. 186)
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Ao buscar compreender a complexidade da inserção dos diferentes 
grupos populacionais, pertencentes aos múltiplos segmentos da 
vida e da cultura nacional, no mapa representacional do país, a pes-
quisa “Democracia e representatividade: novas formas de represen-

tação diante da transformação digital” identificou quatro critérios avaliativos 
que merecem ser considerados dos pontos de vista sociocultural, econômico e 
digital. São eles: a inclusão, a vulnerabilidade, a visibilidade e a representação.

Esses critérios serão discutidos em detalhes a seguir, exceto as vulnerabili-
dades, objeto de capítulo próprio. Utilizando cada um deles em suas múltiplas e 
multifacetadas combinações, propomos, para fins de pensar e orientar políticas 
públicas em prol da democracia e da representatividade, a distribuição de bra-
sileiras e brasileiros, inicialmente, em três categorias de pessoas: as integradas, 
as precarizadas e as excluídas.

Nenhuma dessas categorias contempla indivíduos isentos de problemas sociais 
e/ou representacionais, ou imunes às vulnerabilidades do mundo digital em que vi-
vemos. Pelo contrário: as ameaças e os riscos crescentes da sociedade da informa-
ção impõem a todos e todas obstáculos e desafios cotidianos de grande envergadu-
ra, com potencial de danos cada vez mais impactantes e até mesmo imprevisíveis.

A categorização proposta visa, portanto, aclarar escalas de riscos e de subal-
ternidades. Demonstra, assim, o sentido social da intensificação da exclusão 
crescente nas polaridades centro-periferia, urbano-rural, riqueza-pobreza e ou-
tras que circundam temáticas étnico-raciais, de gênero, de idade, e relativas a 
capacidades, formatos corporais e outros marcadores sociais da diferença.

A partir da revisão crítica da literatura setorial, e da análise dos dados quanti-
tativos e qualitativos originados da pesquisa, o presente capítulo traz uma sínte-

Capítulo 1

Antonio Hélio Junqueira

Reconhecimento e representação: sobre
vozes, epistemicídio e resistências
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se classificatória da situação dos brasileiros e brasileiras frente à sua represen-
tatividade e inclusão nos universos da democracia e da vida digital.

As múltiplas faces da inclusão e da exclusão social
O conceito geral de inclusão social remete à incorporação dos sujeitos no cotidiano 
da vida da sociedade na qual estão inseridos, em todos os seus aspectos: econô-
mico, social, cultural, tecnológico, simbólico, afetivo. Em sua expressão máxima, 
traduz a cidadania de indivíduos em pleno gozo de seus direitos. Trata-se, pois, de 
um ideário que se constrói em oposição à prevalência de perversidades e distor-
ções que atingem grandes parcelas da população, como pobreza e miséria, injus-
tiça, preconceito e todas as formas de desigualdade e iniquidade social.

Pensar o fenômeno da inclusão/exclusão social é de extrema complexidade e 
pode incorporar inúmeras variáveis, fatores e condições. No âmbito do presente 
texto, nossa preocupação concentra-se em parâmetros representacionais na socie-
dade democrática, que vem sendo transformada pelas tecnologias digitais. Nesse 
contexto, selecionamos alguns critérios e elementos, descritos no Quadro 1.

QUADRO 1. CATEGORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA SEGUNDO OS  
CRITÉRIOS DA INCLUSÃO SOCIOCULTURAL, ECONÔMICA E DIGITAL

CRITÉRIOS
PESSOAS

INTEGRADAS PRECARIZADAS EXCLUÍDAS

       INCLUSÃO 

Digital 

Acesso amplo  
às TIC.

Conhecimentos 
e usos amplos e 

diversificados  
das TIC.

Acesso limitado  
às TIC.

Conhecimentos 
e usos restritos e 

pouco diversificados 
das TIC.

Acesso nulo ou muito 
reduzido às TIC.

Conhecimentos e usos 
muito reduzidos ou 

inexistentes das TIC.
Analfabetismo digital

Socioeconômica

Educação superior. 
Emprego com 

carteira assinada.
Renda do trabalho 

liberal.

Educação 
intermediária.
Subemprego. 

Emprego precário.*

Educação básica  
ou inexistente.
Desemprego.

Emprego precário.*
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Geoeconômica Espaço urbano.

Urbanidades 
periféricas 

(comunidades).
Espaço rural.
Comunidades 

indígenas, 
quilombolas e 

ribeirinhas.
Povos da floresta.

Urbanidades periféricas 
(comunidades).

Espaço rural.
Comunidades 

indígenas, quilombolas 
e ribeirinhas.

Povos da floresta.

Cultural/ 
Simbólica

Identificações 
com padrões 

hegemônicos e 
normatizados
(gênero, etnia, 

corpo, idade etc.).

Identificações 
parciais com 

padrões 
hegemônicos e 
normatizados 

(gênero, etnia, corpo, 
idade etc.).

Não identificação  
com padrões 

hegemônicos e 
normatizados 
(gênero, etnia,  

corpo, idade etc.).

Fonte: elaboração do autor.

*Sobre a tipologia do trabalho precário no Brasil, ver Nogueira e Carvalho (2021).

No decorrer da pesquisa, contudo, essas categorias se mostraram insuficientes 
para abarcar pessoas idosas e o público lgbtqia+. Como tem apontado Castro 
(2008, 2021), no caso das pessoas idosas é preciso incluir outras categorias, 
que perpassam e dialogam com as tradicionais. Nesse caso, a título de exemplo, 
incluímos a idade e suas diferenças, que se relacionam com as demais catego-
rias tanto de forma vertical como horizontal.
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QUADRO 2. CARACTERIZAÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, SEGUNDO 
OS CRITÉRIOS DA INCLUSÃO SOCIOCULTURAL, ECONÔMICA E DIGITAL

A partir de 50 anos, com 
condições econômicas 

de acesso às TIC. 
Conhecimentos e usos 

muito reduzidos ou 
inexistentes das TIC.

Analfabetismo digital.
Em muitos casos têm 

educação superior, são 
profissionais liberais, 

funcionários públicos na 
ativa ou aposentados.

Embora a maioria viva  
em espaços urbanos, 

também estão presentes 
no mundo rural.

Identificação com 
padrões hegemônicos e 
normatizados (gênero, 

etnia, corpo, etc.).

Acesso limitado  
às TIC.

Conhecimentos  
e usos restritos e  

pouco diversificados  
das TIC.

Também apresentam 
casos de analfabetismo 

digital.

Educação  
intermediária
Subemprego.

Emprego precário.*

Aposentadoria  
baixa.

Identificação com  
padrões hegemônicos  

e normatizados  
(gênero, etnia, corpo).

Acesso nulo ou muito 
reduzido às TIC.

Conhecimentos e usos 
muito reduzidos ou 

inexistentes das TIC. 
Analfabetismo digital.

Educação básica  
ou inexistente.

Desemprego.

Emprego precário.*

Aposentadoria reduzida 
ou inexistente.*

Urbanidades periféricas 
(comunidades).

Espaço rural.

Comunidades indígenas, 
quilombolas e ribeirinhas.

Povos da floresta.
Identificações 

parciais com padrões 
hegemônicos e 

normatizados (gênero, 
etnia, corpo).

Fonte: elaboração do autor.

Em 2020, a penetração de computadores nos domicílios brasileiros atingiu a 
marca de 45%, e a proporção de domicílios com acesso à internet chegou a 
83%, representando perto de 61,8 milhões de domicílios com algum tipo de 
conexão à rede em todo o país. A presença domiciliar de computadores acen-
tuou-se nas áreas urbanas (de 43%, em 2019, para 50%, em 2020) e das clas-
ses A (de 95% para 100%) e C (de 44% para 50%), evidenciando o acirramento 
da exclusão digital na base da pirâmide social (cetic.br, 2021). Além disso, como 
em toda a América Latina e no Caribe, no Brasil as evidências seguem apon-
tando para uma robusta e perversa superposição de exclusões e desigualdades 
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digitais de gênero, tanto nas áreas urbanas como entre as populações rurais 
(Billari et al., 2020).

Em relação ao uso da internet, constatou-se um aumento de 12 pontos per-
centuais em relação a 2019 (71%), agregando um total estimado de 152 mi-
lhões de brasileiros, ou 81% da população com dez anos ou mais, que usam a 
rede. O movimento foi observado em praticamente todos os segmentos anali-
sados na pesquisa, mas foi mais acentuado nos estratos socioeconômicos mais 
vulneráveis: as classes C (de 80%, em 2019, para 91%, em 2020) e D/E (de 
50%, em 2019, para 64%, em 2020). O resultado tende a mascarar as desigual-
dades: a grande questão que se coloca é o tipo de conexão a que têm acesso 
esses grupos sociais,.

O telefone celular continuou sendo o mais democrático e principal dispo-
sitivo utilizado para acessar a internet, atingindo quase o total da população 
com dez anos ou mais (99%). Mais uma vez, indicadores aparentemente posi-
tivos mostram seu lado perverso. Para mais da metade desses usuários (58%), 
o acesso se deu exclusivamente pelo celular. Vale destacar que uso exclusivo 
do celular também foi predominante entre os que residem na região Nordeste 
(72%) e que se autodeclararam negros (65%) ou pardos (60%). Em 2020, mu-
lheres negras acessaram a internet exclusivamente pelo telefone celular (67%) 
em maiores proporções que homens brancos (42%), mulheres brancas (52%) e 
homens negros (59%) (cetic.br, 2021).

No contexto pandêmico, as desigualdades sociais também se manifestam e 
se aprofundam no ambiente digital, com potencial de restringir oportunidades 
e até mesmo as condições de cumprimento de medidas de isolamento e prote-
ção social. Sob as condições de restrição de mobilidade social, as mulheres ne-
gras realizaram transações financeiras (37%), serviços públicos (31%) e cursos 
(18%) pela Internet, ou seja, em proporções bastante inferiores às de homens 
brancos (51%, 49% e 30%, respectivamente). 

Com relação à busca de informações em websites de governos, foram ob-
servadas diferenças significativas entre 2019 e 2020: a proporção de pessoas 
negras que fizeram a busca passou de 25% para 47%; entre os pardos, de 29% 
para 41%; entre pessoas da classe C, de 26% para 44%; e na classe D/E, de 
13% para 26%. O aumento mais marcante aconteceu na faixa das pessoas com 
60 anos ou mais (de 15% para 41%). Ainda entre os mais idosos, a proporção 
dos que não interagiram com autoridades públicas diminuiu de 76%, em 2019, 
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para 53%, em 2020. Esse resultado, particularmente relevante, é consistente 
com uma população que tem limitações de mobilidade maiores e é considerada 
de maior risco para a Covid-19 (cetic.br, 2021).

Embora esses indicadores sinalizem avanços na inclusão digital de estratos 
mais vulneráveis da população, eles também evidenciam distorções estruturais 
que sustentam determinados grupos em posições de marginalidade e precari-
zação, particularmente mulheres e a população negra. 

Sobre a inclusão digital de comunidades indígenas no Brasil, observa-se que 
ela vem se dando sobretudo com o apoio de organizações não governamentais 
(ONGs) e governamentais, e de grupos ativistas. 

A inserção indígena nas redes de comunicação digital carreia problemáticas 
próprias, ao despertar atenção em relação ao confronto cultural e à violência 
simbólica iminentes entre cosmogonias diversas. Nessa arena, etnocentrismos 
instauram incompreensões e conflitos de feições colonialistas. Um dos exem-
plos mais importantes de uso das redes sociais digitais por indígenas brasilei-
ros é o projeto de comunicação digital da Articulação dos Povos Indígenas do 
Brasil (apib), que apresenta as etnias indígenas e as diferenças entre elas, no 
Instagram e no Facebook, a partir de seus jovens.

Entre as práticas digitais já adotadas por algumas comunidades indígenas, 
destacam-se as transmissões de cerimônias e rituais, performances culturais e 
eventos narrados em língua materna; a difusão de cuidados médicos curativos 
e/ou preventivos; e as denúncias de invasões de terras, violações de direitos e 
crimes étnicos. Elas podem ser lidas como práticas comunicativas moldadas 
em contextos de resiliência e resistência, constituindo um lugar de voz e de fala 
de comunidades excluídas do espaço midiático tradicional. Além disso, regis-
tros sugerem o estabelecimento de redes de conexão, colaboração e interação 
entre diferentes comunidades e etnias indígenas, favorecendo a partilha e a au-
toafirmação cultural e psicoafetiva e, também, a conscientização, a articulação 
e a mobilização política grupal (Franco e Silva, 2021).

No cenário contemporâneo, diversos representantes indígenas vêm experi-
mentando níveis crescentes de exposição e visibilidade midiática, inclusive nas 
redes sociais mais novas digitais, como Tik Tok e similares. Por um lado, isso 
obviamente representa uma conquista étnica e identitária, já que pode desper-
tar atenção pública para questões de grupos marginalizados e, quiçá, colaborar 
para o agendamento de pautas políticas em prol de suas demandas. Por outro, 
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também sujeita esses agentes a bullying, intolerâncias e discursos de ódio, en-
tre outras reações problemáticas, hegemônicas e fortemente estruturadas no 
corpo social.

Um dos exemplos recentes mais notáveis e emblemáticos dessa situação foi 
o caso da jovem índia ativista Txai Suruí, que discursou em inglês, represen-
tando os povos originais do Brasil e os Paiter Suruí (Rondônia) na abertura da 
26ª Cúpula da Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – 
COP-26, em Glasgow (Escócia), em 31 de outubro de 2021. Txai Suruí compôs 
a maior delegação indígena que o Brasil já enviou a uma conferência do clima, 
com mais de quarenta líderes, principalmente mulheres. Depois de discursar 
contra a devastação da Amazônia e a poluição no evento, a ativista foi alvo de 
inumeráveis mensagens de ódio e fake news em suas redes sociais. Além disso, 
alguns presidentes tentaram desqualificar sua importância e representativida-
de. Txai Suruí se disse intimidada e emocionalmente abalada.

Visibilidade
Os conceitos de visibilidade/invisibilidade social caracterizam a atenção ou de-
satenção que os indivíduos recebem das classes dominantes e hegemônicas, a 
partir de uma série de atributos considerados normativos e desejáveis para a 
sociedade. Assim, o sujeito ou coletivo de pertencimento que não correspon-
dam a determinadas expectativas (gênero, raça/etnia, educação, empregabili-
dade, local de moradia/território e outros marcadores sociais da diferença) aca-
ba por não ser contemplado com ações que o incluam, acolham, beneficiem e 
promovam no interior do corpo social. São, então, invisibilizados.

Embora o termo tenha uma correlação nítida com a percepção visual dos 
fenômenos, podemos empregá-lo, também – como fazemos nesse texto – em 
relação, por exemplo, à voz e ao lugar de fala. A sociedade neoliberal contem-
porânea vem instaurando progressivamente não apenas uma crise de natureza 
econômica e material, mas, também, um conjunto de falências culturais e sim-
bólicas, cuja expressão mais radical é formulada por Nick Couldry (2009, 2010) 
como uma crise da voz.

Para o autor, é pela voz que as pessoas relatam como agem no mundo. A 
escuta da voz do Outro passa a ser, nesse sentido, um ato radical de reconheci-
mento da alteridade, potente, capaz de produzir narrativas diversas sobre si e 
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sobre o mundo, e inspirador de respeito, igualdade, acolhimento e solidariedade 
(Honneth, 2003). O reconhecimento, implica, pois, assumir os indivíduos e os 
seus coletivos como agentes morais e sociais. 

Tratar o Outro como incapaz de gerar sua própria narrativa e auto-interpre-
tação é negar-lhe o estatuto humano de sua própria existência. A negação da 
auto-narrativa e a surdez para com as vozes socialmente apagadas são instru-
mentos potentes da invisibilização de grupos marginalizados, estigmatizados e 
das minorias. Para Couldry (2010), dar voz ao Outro vai muito além da garantia 
formal do acesso comunicativo, seja online ou não. Fala-se, aqui, de uma verda-
deira justiça comunicativa.

Para Couldry (2010), o neoliberalismo torna o mundo inenarrável a par-
tir de determinados pontos de vista, e isso tem consequências políticas re-
levantes. No mesmo sentido, Judith Butler diz que “ninguém pode viver em 
um mundo radicalmente não-narrável ou sobreviver a uma vida radicalmente 
não-narrável” (2005, p. 5). É o que reafirma Martín-Barbero (2014, p. 38), em 
termos lacanianos, ao afirmar que “o sujeito se constitui mediante a experiên-
cia recíproca do reconhecimento”.
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QUADRO 3. CATEGORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA SEGUNDO OS 
CRITÉRIOS DA VISIBILIDADE SOCIOCULTURAL, MIDIÁTICA E DIGITAL

CRITÉRIOS
PESSOAS

INTEGRADAS PRECARIZADAS EXCLUÍDAS

   VISIBILIDADE

Midiática 
e digital

Comunicação, 
interação  

e expressão 
social altas.

Comunicação, 
interação e expressão 

social médias.

Embora não tenham 
espaço na grande 

mídia, buscam 
visibilidade entre 

seus grupos sociais, 
sobretudo nas redes 

sociais digitais.

Comunicação,  
interação e expressão 

social baixas.

Embora não  
tenham espaço na  

grande mídia, buscam 
visibilidade entre  

seus grupos sociais, 
sobretudo nas redes  

sociais digitais.

Racial/étnica Brancos Negros e pardos
Negros e pardos

Indígenas
Amarelos

Gênero Homem cis
Mulher cis

Homem trans
Mulher trans
Não-binário

Homem trans
Mulher trans
Não-binário

Orientação 
sexual Heterossexual

Homossexuais
Bissexuais
Pansexuais

Outras

Homossexuais
Pansexuais

Outras

Outras 
formas de 

discriminação
Não / Pouca Sim Sim / Muita

Etária

Pouca 
comunicação, 

interação e 
expressão social 

por falta de 
conhecimento 

tecnológico.

Pouca ou  
nenhuma 

comunicação, 
interação e expressão 

social por falta de 
conhecimento e  

baixo acesso às TIC.

Pouca ou  
nenhuma comunicação, 
interação e expressão 

social por falta  
de conhecimento e  

acesso às TIC.

Fonte: elaboração do autor.
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Entre outros cenários brasileiros do preconceito, da estereotipagem e da dis-
criminação, a invisibilização racial/étnica comprova-se não apenas na falta de 
apoio, estímulo e respeito às manifestações culturais de matrizes africanas, mas, 
também, no baixo acesso de pessoas negras e pardas ao mercado de trabalho 
no setor cultural. Relatório estatístico e analítico recente do ibge (2021) sobre o 
tema mostrou que a ocupação desses grupos étnicos/raciais é atualmente de 
43,8%, índice sensivelmente inferior à média de ocupação de pessoas negras e 
pardas em todos os setores (53,5%).

Representação: epistemicídio, estereótipo e subjetivação
Na vida contemporânea, a representação adquiriu centralidade nos estudos da 
cultura, ao mesmo tempo em que expandiu sua espessura política. Tanto como 
conceito quanto prática social, representar significa expressar valores, sentidos 
e significações por meio de linguagens, signos, códigos e imagens (Hall, 2006). 
A representação exige que adotemos um “certo grau de relativismo cultural” 
(p. 108) quando transitamos entre universos mentais delineados por diferentes 
culturas; por sua vez, isso condiciona necessidades de tradução, interpretação, 
codificação e decodificação simbólicas.

Complexas e ambivalentes, as representações dialogam profundamente 
com as diferenças, e nem sempre de modo alheio a estigmatizações, preconcei-
tos e estereotipagens. Respeito à alteridade é condição não hegemônica na vida 
social, constituindo uma luta a ser travada diariamente em prol da igualdade 
social. Trata-se do que Stuart Hall (2006, p. 140) denomina praticar (e lutar por) 
uma “política de representação”.

Entre as práticas de estereotipação, a racialização – ou o “regime racializado 
da representação”, que constrói a representação do Outro a partir da raça, cor ou 
etnia (Hall, 2006, p. 175) – é uma das mais frequentes e cotidianas. Ela atualiza 
a oposição histórica, binária e equivocada, entre civilização e selvageria, conhe-
cimento e barbárie, competência e incapacidade, requinte e intuição, pureza e 
poluição, cultura e natureza, evolução e atavismo (Hall, 2006).

Não é demais destacar que, como apontado por Hall (2006, p. 92), a “este-
reotipagem tende a ocorrer onde existem enormes desigualdades de poder”, 
e na predominância do etnocentrismo e da exclusão sistemática do Outro. Im-
plica, pois, relações de poder e de dominação material e/ou simbólica, que 
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restringem, inibem e apagam expressões, narrativas e existências marginali-
zadas e subalternizadas.

Por sua vez, o conceito de epistemicídio que mobilizamos aqui decorre das 
reflexões e proposições de Boaventura Souza Santos (Santos e Meneses, 2010), 
que o trata como estratégia de destituição, desqualificação ou anulação da ra-
cionalidade, da civilização e da cultura do Outro. A negação da racionalidade e 
da linguagem do sujeito retira dele as possibilidades expressivas e construtoras 
de narrativas de si e dos seus grupos de pertencimento, negando-lhe, pois, sua 
própria dimensão humana (Freire, 2004a e 2004b; Couldry, 2010; Honneth, 
2003; e Anderson e Honneth, 2011).

É essa condição do menos-humano ou inumano, do ininteligível, que Butler 
(1993; 2010) reivindica para retomar o conceito de corpos abjetos, formulada 
originalmente por Julia Kristeva (1982), para discutir as ilegitimidades sociais 
da existência dos sujeitos submetidos às condições hierárquicas da exclusão. 
Trata-se de uma ordem de indeterminação que se transforma, por excelência, 
em causa de sofrimento social (Honneth, 2003).

Para Safafle (2012), a entificação e o reconhecimento do sujeito como hu-
mano pressupõem a existência operativa dos atributos da autonomia, da au-
tenticidade e da unidade reflexiva, que devem ser garantidas pelas relações 
tripartites do indivíduo consigo mesmo (na esfera emotiva), pelas interações 
grupais (na dimensão social), e pela jurisprudência (nos dispositivos jurídi-
cos). A essas três instâncias originalmente propostas por Honneth (2003), 
Safatle (2012) agrega uma quarta esfera: a economia (Junqueira, Botelho-
-Francisco e Grieger, 2021).
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QUADRO 4. CATEGORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA SEGUNDO OS 
CRITÉRIOS DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E IDENTITÁRIA

CRITÉRIOS 
PESSOAS

INTEGRADAS PRECARIZADAS EXCLUÍDAS

REPRESENTAÇÃO

Identitária

Participação solidária 
em grupos militantes 

e ativistas em prol 
de igualdades ou 

expressões da 
diversidade, não 
necessariamente  

os próprios grupos 
de pertencimento.

Participação em 
grupos militantes 
e ativistas em prol 
de igualdades ou 

expressões da 
diversidade de seus 
próprios grupos de 
pertencimento ou 
parceiros de luta.

Ausência ou baixo 
índice de participação 
em grupos militantes 
e ativistas em prol de 

igualdades ou expressões 
da diversidade de 

seus próprios grupos 
de pertencimento ou 

parceiros de luta.

Política

Participação  
em órgãos e 

instituições de 
representação de 

interesses de classe.
Defesa de interesses 

já conquistados  
ou novos. 

Participação em 
órgãos e instituições 

de representação 
de interesses de 

classe, em busca de 
conquista de direitos, 
luta por manutenção 

de direitos.

Ausência ou  
baixo índice de 

participação em 
órgãos e instituições 
de representação de 
interesses de classe,  

em busca de conquista  
de direitos.

Fonte: elaboração do autor.

Contemporaneamente, ações coletivas e movimentos sociais que buscam repre-
sentação têm sido cada vez mais impactados, fortalecidos e dinamizados pelas 
redes sociais online. As tecnologias de informação e comunicação (TIC) represen-
tam importantes mediações da ação comunicativa entre os agentes, em todas as 
suas modulações e dinâmicas relacionais e organizativas. No Brasil, contudo, como 
mostra a pesquisa “Democracia e representatividade: novas formas de represen-
tação diante da transformação digital”, foi necessária a chegada da pandemia para 
que o uso das redes sociais digitais fosse impulsionado pelas organizações sociais.

Algumas considerações finais
A intensa digitalização da vida social e a produção massiva de informações que 
decorre desse processo modificam a operacionalidade do poder institucional: 
ao mesmo tempo em que ampliam acessos e facilitam a comunicação horizon-
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tal entre agentes sociais, também produzam vulnerabilidades e contribuem 
para a porosidade e a instabilidade das autoridades e das instituições (Bimber, 
2003). Esse fenômeno se complexifica com a falência universal da confiança do 
público em relação às instituições tradicionais de governança, como os próprios 
governos, os partidos políticos e os sindicatos, e a outras esferas sociais e espi-
rituais, como as congregações religiosas, médicas e, até mesmo, ONGs (Castells, 
2013). Nesse contexto, há que se buscar um espaço renovado de articulação do 
diálogo social, que venha a impactar a visibilização de causas e questões biopo-
líticas relevantes e o agendamento de pautas da esfera política global.

Comunidades e grupos sociais são portadores de cultura, valores, sentidos e 
narrativas próprias, que constituem suas marcas identitárias e em cuja preser-
vação se empenham, a partir dos recursos de que dispõem, em maior ou menor 
grau e com diferentes níveis de sucesso.

Na sociedade contemporânea, os usos e apropriações das TIC perpassam, 
mediam, transformam e atualizam as marcas e as heranças culturais (Hall, 
2006). Nesse contexto, o aprendizado digital e a aquisição das competências 
midiáticas contribuem para que o sujeito atue na construção e reconstrução de 
suas marcas identitárias e socioculturais, na promoção de sua inclusão crítica e 
consciente na sociedade e em sua emancipação cidadã.

As tecnologias digitais e as redes sociais online operam profundas transfor-
mações nos dispositivos de produção de subjetividades (Parente, 2004), ins-
taurando contextos de possibilidades para o indivíduo “pensar e pensar-se em 
função dos artefatos que usa” (Aires e Azevedo, 2010, p. 34).

A introdução das TIC em comunidades tradicionais é acompanhada de uma 
ressignificação material e simbólica segundo as especificidades socioculturais 
e interativas de seus membros, sedimentadas em relações inter e intrageracioi-
nais e de gênero, em trocas, cooperações, usos coletivos e cooperativos, e em 
outros marcadores identitários.

Além dos aspectos práticos e utilitários inquestionáveis, a presença digital de co-
munidades tradicionais e/ou excluídas no ciberespaço contribui potencialmente para 
a visibilização de outras formas de viver, de culturas e identidades diversas, podendo 
quebrar preconceitos e agregar olhares novos e empáticos para a existência do Outro.

Os benefícios da digitalização não são universais. Pelo contrário: mais da 
metade da população planetária permanece sem acesso a computadores e à in-
ternet de baixo custo, limitando-se, muitas vezes, a explorar parcelas ínfimas do 
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potencial das TIC na melhoria das condições da vida contemporânea. Mais gra-
ve ainda: pessoas e grupos excluídos digitalmente provêm esmagadoramen-
te de estratos já socialmente marginalizados por outras formas da segregação, 
como mulheres, negros, grupos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, pessoas 
idosas, grupos lgbtqia+, portadores de deficiência ou de corpos não normatiza-
dos e moradores de áreas pobres, remotas ou rurais (unesco, 2014).

Romper com essas formas de exclusão exige atitudes e iniciativas que se mol-
dem no estrito respeito aos Direitos Humanos Universais e partam da vontade 
política, consciente e deliberada de mitigar ou erradicar os efeitos perversos do 
preconceito e da exclusão social. No âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), “dos 17 objetivos e 169 metas, nenhum deles pode ser consi-
derado desassociado do potencial das tecnologias digitais” (unesco, 2014, p. 42).
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Capítulo 2
Dimensões interseccionais da
vulnerabilidade digital no Brasil1

Antonio Hélio Junqueira
Rodrigo Eduardo Botelho-Francisco

As suscetibilidades individuais, grupais e/ou globais a riscos, insegu-
ranças, superexposições, exclusões e ameaças que são experimen-
tados gradativa e cumulativamente pelo sujeito contemporâneo na 
sua vivência digital cotidiana conformam situações de vulnerabili-

dade novas para grupos sociais já historicamente marginalizados – tanto mais 
em um mundo hiperconectado.

Tema de alta complexidade sociocultural, as vulnerabilidades digitais têm 
sido abordadas na literatura técnico-científica sob a perspectiva dos diálogos e 
interconexões entre literacias digitais e as dimensões sócio-técnicas da cidada-
nia, dos movimentos populares e da democracia (Castells, 2013), da desigual-
dade, inclusão ou exclusão social (Cottom, 2020; Segura, 2021), das territoria-
lidades (Senne, 2019), e dos direitos humanos (Maia, 2018). Já em Junqueira, 
Botelho-Francisco e Grieger (2021), vulnerabilidade pode ser entendida como 
negatividade, carência, insuficiência ou impotência para gerar defesa e prote-
ção de indivíduos, grupos sociais ou até mesmo de toda a humanidade frente a 
fenômenos ou riscos capazes de gerar prejuízos, danos, sofrimento, morbidade 
ou morte.

As vulnerabilidades digitais –expressas sempre assim, em sua pluralidade– 
acumulam pressões e riscos advindos de diferentes fontes, das exclusões de 
acesso às TIC às novas potencialidades tecnológicas, gerenciais e de vigilância 
dos próprios dispositivos. Incorporam, também, os efeitos perversos da produ-

1. Este capítulo contém extratos de dois artigos anteriores dos autores, aos quais se agregaram achados e 
atualizações decorrentes sobetudo da pesquisa do Instituto Lula/Fundação Friedrich Ebert. Ver Junqueira e 
Botelho-Francisco, 2021; e Junqueira, Botelho-Francisco e Griger, 2021.
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ção, da circulação e do consumo de narrativas antiéticas, falsas ou odiosas, e de 
comportamentos de assédio e incivilidade, ou geradores de toda sorte de depen-
dência e sofrimento social (Junqueira, Botelho-Francisco e Grieger, 2021).

As vulnerabilidades digitais decorrem de um conceito fluido, em perma-
nente evolução, na busca de dar conta, principalmente, do entendimento e do 
enfrentamento das fragilidades humanas, no contexto das complexidades dos 
ambientes híbridos, compostos por humanos e não-humanos em permanente 
interação. Estas vulnerabilidades 

devem ser compreendidas em perspectiva sócio-histórica que contemple si-
multaneamente as lutas hegemônicas e contra-hegemônicas do poder social, 
ao par da evolução tecnológica e das lógicas e estratégias do mercado. (Jun-
queira, Botelho-Francisco e Grieger, 2021, p. 178).

Nesta perspectiva conceitual, a vulnerabilidade digital se mostra potente, na 
contemporaneidade, para uma abordagem interseccional sobre os fenômenos 
que decorrem da popularização das tecnologias digitais e do que vem se con-
vencionando chamar de “transformação digital” – expressão que parece natu-
ralizar processos, princípios e contradições sobre a tecnologia como um ator, 
um discurso e um vetor de câmbios sociais e culturais. Mostra-se potente por-
que expressões como inclusão, exclusão e brecha, entre outras, não se apresen-
tam como categorias analíticas capazes de abarcar as dinâmicas de diferentes 
atores sociais, humanos e não-humanos, na interação com este signo chamado 
tecnologia digital. Para além de uma binaridade – entre ter e não ter, estar e não 
estar, ser e não ser –, carrega em si mesmo a pluralidade e as contradições das 
relações sociais, políticas, econômicas e culturais.

Neste contexto, a interseccionalidade se apresenta como uma visão integra-
da e convergente de múltiplos marcadores sociais da diferença, especialmente 
gênero e raça, em articulações que resultam na produção cumulativa e amplia-
da de discriminação, exclusão, desigualdade e sofrimento social. Esta visão de-
corre da proposta da ativista negra norte-americana Kimberlé Crenshaw, que 
cunhou o termo em 1989.

Esse pensamento norteia, epistemológica e metodologicamente, estudos e 
pesquisas sobre construções identitárias e resistências de indivíduos e grupos 
sociais sujeitos a pelo menos dois eixos simultâneos de subordinação, opressão 
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e sofrimento social. Pensar e agir a partir da perspectiva da interseccionalidade 
impõe o desafio de evitar, por um lado, reducionismos e, por outro, relativismos 
estéreis e desmobilizantes da luta social.

A interseccionalidade enquanto perspectiva analítica permite, portanto, a 
construção de um olhar e de um método de coleta e interpretação de dados 
sobre a realidade/mundo revelador das múltiplas camadas cumulativas de su-
perposição de causas e efeitos das diferenças sociais (Crenshaw, 1989, 1991 e 
2002), em suas múltiplas conexões, implicações e confluências, que incluem, 
também, as dimensões sócio-técnicas da vida cotidiana.

Majoritária e tradicionalmente, os estudos ancorados nas perspectivas e 
abordagens interseccionais estabelecem correlações, conexões, vínculos e arti-
culações entre raça, classe e gênero (Henning, 2015). No entanto, o estudo das 
dinâmicas da opressão social exige a construção de olhares mais amplos e com-
plexos a respeito das exclusões e dos movimentos de resistência antirracistas e 
decoloniais. Vertentes acadêmicas de investigação apontam para os diferentes 
resultados que podem advir de combinações entre recursos e situações indi-
viduais de vulnerabilidade e os aportes obtidos em redes de relacionamento 
social (Dimaggio e Garip, 2012), que concretizam a possibilidade de superar 
limitações impostas por desigualdades intergrupais.

Na perspectiva da interseccionalidade, a apropriação e o uso dos conceitos da 
vulnerabilidade digital, portanto, podem revelar e clarificar perspectivas hegemô-
nicas, autoritárias e etnocêntricas que agudizam a percepção do indivíduo apon-
tado como fragilizado, passivo e necessitado de amparo e proteção– e não capaz, 
assim, de agir politicamente em defesa de sua própria autonomia e autodetermi-
nação. Instauram-se e expandem-se, assim, brechas para “formas biopolíticas de 
regulação e controle” (Butler, Gambetti e Sabsay, 2016, p. 5).

Nesse sentido, de uma perspectiva crítica, Ina Kerner e Bianca Tavolari 
(2012) destacam que a crescente incorporação das perspectivas da intersec-
cionalidade nos estudos dos marcadores sociais da diferença contribui para a 
imprecisão cada vez maior do termo e do conceito que ele aporta, desde que for-
mulado e disseminado originalmente por Crenshaw (1989, 1991 e 2002). Para 
as autoras, no contexto europeu contemporâneo as intersecções surgem como 
símbolo de todas as combinações e entrelaçamentos possíveis de formas de po-
der, expressas em categorias de diferença e de diversidade, incluindo, além das 
dimensões de racialidade, etnia e gênero, também sexualidade, classe/camada 
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social, religião, idade, formas corporais não normativas e deficiências (Kerner e 
Tavolari, 2012). 

Tal abordagem considera que o conceito da interseccionalidade pode assu-
mir diferentes perspectivas, a depender dos contextos e das dimensões analíticas 
mobilizadas em cada caso específico. Além das normas de gênero pluralizadas e 
etnicamente demarcadas, podem dirigir-se às institucionalidades diferenciado-
ras dos grupos sociais e aos processos multifatoriais de conformação identitária.

Buscando um olhar para as perspectivas interseccionais da vulnerabi-
lidade digital no Brasil, a pesquisa “Democracia e representatividade: no-
vas formas de representação diante da transformação digital” investigou o 
tema a partir de várias abordagens, que incluíram dois surveys estatísticos 
de amplitude nacional (o segundo deles específico para lideranças de insti-
tuições de caráter social, político e representacional ligadas ao Partido dos 
Trabalhadores) e focus groups com pessoas de diferentes grupos precariza-
dos (mulheres, pessoas negras, indígenas).

Os resultados permitiram observar que a maioria dos participantes (61,8%) 
já havia enfrentado, especialmente no ambiente de trabalho, situações de pre-
conceito e discriminação devido a uma ou mais de suas características ou atri-
butos pessoais e/ou sociais interseccionalmente superpostos, sendo um deles 
sempre a questão da precarização de sua inclusão digital.

Entre as situações identificadas na pesquisa, o racismo despontou com 
maior nível de expressão, com 25,1% das respostas, seguido por questões de 
gênero (19,4%), idade (16,0%), local de moradia (15,4%), inabilidade de falar 
outras línguas (12,6%) ou de usar programas de informática (8,6%), preferên-
cias lgbtqia+2 (8,0%) e por questões corporais (6,9%). Pessoas portadoras de 
deficiência relataram já ter experimentado discriminação no local de trabalho 
(2,9%), assim como pessoas estrangeiras (0,6%).

No mesmo sentido, a porcentagem de respondentes que afirmou já ter sido 
preterido em promoções no trabalho por questões de natureza discriminató-
ria atingiu 50,3%. Os principais motivos apontados foram questões raciais ou 
étnicas (13,7%), de gênero (12,0%), de idade (10,9%), não falar outras línguas 
(7,4%), local de moradia (6,9%), questões corporais (5,1%), não saber usar pro-

2. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e outras 
identidades sexuais e de gênero que não se encaixam no padrão cis-heteronormativo (+).
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gramas de informática (4,6%), questões lgbtqia+ (2,9%) e deficiência (1,1%).
Quando perguntados se já haviam sido deixados de fora de uma seleção de 

vaga de emprego por motivo de discriminação, 55,4% dos respondentes dis-
seram que sim. As principais questões discriminatórias apontadas foram étni-
cas e raciais (20,0%), de gênero (13,1%), não falar outra língua (12,0%), idade 
(10,3%), inabilidade em (ou desconhecimento de) programas de informática 
(8,6%), local de moradia (6,3%), diferenças corporais (5,7%), questões lgbtqia+ 
(2,3%) e porte de deficiência (0,6%), entre outras.

A dimensão interseccional da racialidade
No ciberespaço e na cibercultura,3 estudos recentes têm comprovado a hipe-
rexposição da variável racial na conformação das vulnerabilidades digitais. Das 
perspectivas machista, branca e patriarcal hegemônicas, as violências mate-
riais e simbólicas online são dirigidas à desvalorização, desumanização e desca-
racterização dos marcadores étnicos da diferença, negando-lhes a conformação 
de suas próprias identidades e estéticas, discursivamente desconstruídas em 
torno, por exemplo, da cor da pele e do cabelo. Na mesma direção e sentido, 
discursos focados no desejo de humilhar e desqualificar o sujeito racializado 
se constroem em torno de incompetências e incapacidades imputadas (Borges 
e Melo, 2019; Cottom, 2020), ou da pressuposição de marginalidade e culpa 
(Farias et al., 2017).

A racialidade, portanto, constitui-se em dispositivo estrutural de poder, nor-
malização, controle e biopolítica, que coloniza, material e simbolicamente, tam-
bém o ciberespaço e a cibercultura, conferindo espessuras sócio-históricas às 
tecnologias e agrando as vulnerabilidades digitais de grupos marginalizados.

Ao mesmo tempo que esse fenômeno concretiza a perpetuação da exclusão e da 
opressão social, porém, ele também sinaliza possibilidades de resistência e resiliên-
cia, consubstanciadas na construção de narrativas identitárias novas e auto-afirmati-
vas. Para conferir importância e profundidade a essa perspectiva de mudança social, 
são necessárias e urgentes ações e políticas não apenas de acesso, mas também de 
educação midiática e informacional (unesco, 2016; Grizzle, 2016; Wilson, 2013).

3. Termos que carregam, em si, a ideia de um novo espaço e tempo, de uma cultura (conjunto de práticas, crenças 
e hábitos) que decorre das grandes transformações de base tecnológica, a partir da segunda metade do século 
XX, com o surgimento de computadores e redes telemáticas.
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Ao adotar a abordagem interseccional para observar esse fenômeno enten-
demos os abismos digitais que corroboram as representações de pessoas e co-
letivos negros marginalizados, apontando para a necessidade e a urgência das 
lutas pela superação da desumanização, do silenciamento, do não reconheci-
mento e do sofrimento social impostos a esses sujeitos estigmatizados.

É importante observar a interseccionalidade da opressão que, no caso das 
mulheres, agrega à questão de gênero também as de raça/cor/etnia, orientação 
sexual, idade, corpo e local de moradia, entre outras.

De fato, os dados da pesquisa revelaram que, das mulheres negras heteros-
sexuais participantes, a maioria (72,2%) já foi vítima de discriminação devido a 
raça/cor/etnia; 33,3% já se sentiram discriminadas no trabalho devido à locali-
zação de sua casa; 22,2%, por não saberem falar ou escrever em outra língua; 
19,4%, devido à idade; 16,7%, por não conhecer programas de informática; 0,6% 
devido à forma do corpo, e 0,3% por serem portadoras de deficiência.

Das mulheres negras que se declararam bissexuais, 28,6% relatam precon-
ceito por questões associadas à dimensão lgbtqia+, que se soma às opressões 
cumulativas já apontadas.

As mulheres pardas heterossexuais apontaram situações de discriminação 
vivenciadas no trabalho por raça/cor/etnia e idade (14,9%); pela forma do corpo 
e desconhecimento de programas de informática (13,9%); e por não falarem ou 
escreverem em outra língua (11,6%). Questões associadas a deficiências e ao 
uso de medicações surgiram com 4,6% de frequência.

Finalmente, as mulheres indígenas apontaram discriminações no ambiente 
de trabalho por questões de raça/cor/etnia (23,0%), desconhecimento de pro-
gramas de informática (15,4%), e local de moradia e questões lgbtqia+, com 
7,7% de participação cada.

Em relação à discriminação no ambiente de trabalho, 65% dos homens já a 
sentiram. Dos respondentes que afirmaram sofrer discriminação no trabalho, 
quase metade declarou que foram devidas a racismo (46,7%). Entre os homens 
indígenas, 100% já sofreram ou sofrem discriminação no ambiente de trabalho. 
É o maior patamar da pesquisa, seguido dos pretos (85,71%). 

Em segundo lugar, os respondentes indicaram os problemas com locais de 
moradia (20%), questões de gênero (13,3%) e não falar outras línguas (13,3%). 
Foram citadas, também, questões corporais, não domínio de programas de in-
formática, idade e posição política, por 6,6% dos participantes, em média.
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Sexualidade e gêneros divergentes 
Pessoas de sexualidade e gêneros divergentes (lgbtqia+) têm sido crescente-
mente incluídas e destacadas em estudos, pesquisas e políticas sobre vulnera-
bilidade e sua mitigação, sobretudo nos contextos da saúde integral, violência 
física (crimes de ódio de caráter lgbtfóbico) e assistência social. No entanto, 
abordagens no campo das vulnerabilidades digitais desses grupos têm sido 
menos frequentes, especialmente quando focadas no desenho, implementação 
e gestão de políticas públicas para sua plena cidadania. Leandro Colling alerta 
para o fato de que 

aprovação de leis, conquistadas por vários fatores políticos, culturais e sociais, 
que variam de país para país [...] tem criado, segundo ativistas, uma sensação 
nos governos e na sociedade em geral de que os problemas da população lgbt 
já foram resolvidos. (Colling, 2015, p. 238)

O mesmo autor reconhece que os movimentos lgbt possuem poucas ações 
que promovam o respeito às diferenças de gênero e sexualidade por meio do 
campo da cultura, mas que isso poderá ser gradativamente modificado a partir 
da percepção de que as leis não são capazes, per se, de modificar práticas sociais 
preconceituosas. Trata-se, pois, de militar nas frentes que defendem novas prá-
ticas educativas, formais e informais, sensíveis ao reconhecimento inclusivo e 
afetivo das diferenças.

Os estudos e práticas feministas, tanto quanto as iniciativas e ações focadas 
nas abordagens dos gêneros e sexualidades divergentes, demandam críticas 
às representações sociais estereotipadas, às ridicularizações, aos silêncios e 
às opressões. A cultura e a arte podem ser vistas como dimensões que detêm 
papel crítico ou reafirmador dos estereótipos, nas representações de gênero e 
orientação sexual (Lopes, 2004).

As práticas da violência discursiva e simbólica contra pessoas lgbtqia+ re-
produzem também no ambiente digital o conjunto complexo, sócio-histórico e 
cultural da intolerância frente à diversidade sexual e de gênero, que se agrava 
interseccionalmente em conjunto com outros marcadores sociais da diferença, 
como pobreza, origem étnica, falta de acesso ao trabalho e à educação ou ne-
cessidades especiais.

A 1ª Conferência Nacional lgbt (sigla vigente à época), realizada em Brasília 
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em junho de 2008, resultou na elaboração do Plano nacional de promoção da cida-
dania e direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (Brasil, 
2009), contendo 51 diretrizes e 180 ações para a elaboração de políticas públicas 
voltadas para esse segmento. Esses direcionadores entendidos, à época, como 
capazes de mobilizar poder público e sociedade civil organizada na consolidação 
de um pacto democrático visando à garantia dos direitos e do exercício pleno da 
cidadania por essa população. As diretrizes do plano incluíam ações educativas 
no sistema formal de ensino básico e superior e nos programas educativos popu-
lares, além da produção de conhecimento, cultura, informação e educação social 
para o respeito e a defesa da diversidade de orientação sexual e identidade de 
gênero, e a formação e capacitação de lideranças lgbt (Brasil, 2009).

No entanto, os avanços efetivos contabilizados nessa direção seguem 
pouco expressivos, sendo necessário compreender a sociedade digital con-
temporânea – em especial no Brasil – também a partir dos algoritmos que, 
como nos lembra Muniz Sodré (2021), vêm, em aliança com elites preda-
tórias, dilapidando as instituições democráticas e negando tanto a verdade 
factual quanto o discernimento crítico, o respeito às diferenças e a solidarie-
dade. Para o pensador, mais do que nunca é preciso (re)valorizar e (re)viver 
as culturas e as instituições populares independentes – o Candomblé e os 
cultos de matriz africana em geral, as congadas, o maracatu e o espírito do 
Carnaval, entre outras –, que resistem à incivilidade reinante e podem con-
tribuir para nos ensinar coletivamente os bons tratos e o convívio harmônico 
e criativo com as diferenças (Gabriel, 2021).

Idadismo, preconceito e marginalização do idoso na sociedade brasileira
A dimensão etária, reconhecidamente um fator de estigma e preconceito que 
atinge uma larga faixa populacional no Brasil, acentua-se nas interfaces media-
das pelo aprendizado e o uso das tecnologias digitais. Grande parte das vezes 
baseado em premissas falsas sobre as literacias digitais dos idosos e suas pos-
sibilidades e interesse na aquisição das mesmas, o fenômeno contribui para 
alijar um grande número de pessoas acima de 50 anos de uma vida profissio-
nal e social ativa, produtiva e inclusiva, além de ensejar intensa juniorização 
do mercado de trabalho, com consequente precarização dos salários e demais 
condições estruturantes da vida social.
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É reconhecido que o acesso, os usos e as apropriações das TIC colaboram decisi-
vamente na inclusão e na interação social, educacional, afetiva, profissional e familiar 
dos idosos na sociedade (Junqueira, 2014). No entanto, têm havido relativamente 
poucas ações efetivas para a inclusão digital desse grupo populacional, inclusive edu-
cativas; da mesma forma, fabricantes de dispositivos digitais (aparelhos, programas, 
aplicativos e games, entre outros) raramente buscam contemplar as demandas mais 
específicas dos idosos (Bez, Pasqualotti e Passerino, 2006).

O preconceito contra os idosos no Brasil é construído sobre a invisibilização 
social de um estrato populacional que, além se ser proporcionalmente crescen-
te em termos numéricos e percentuais, responde, também, por consideráveis 
faixas dos recursos financeiros disponíveis para o consumo e para a sustenta-
ção das famílias. Além disso, são atores que concentram expressões elevadas 
de experiência, sabedoria e memória das práticas e dos saberes da sociedade. 
Não por acaso, são encontrados em grande parcela das lideranças das institui-
ções sociais de política e representação dos interesses populares.

Na pesquisa analisada, foi possível constatar, entre outros achados, que as 
pessoas com 50 anos ou mais respondem pela ocupação de 50,1% dos cargos 
de liderança nessas instituições. O número é ainda maior no caso das lideran-
ças ocupadas por mulheres, quando o percentual eleva-se para 57,7%.

As literacias – conhecimentos, habilidades e atitudes – digitais desse grupo 
de dirigentes são de importância fundamental para os coletivos representados, 
e demandam políticas e ações de suporte frente ao quadro de carência iden-
tificado. Perguntadas se diretores e coordenadores sabiam utilizar tecnologias 
digitais, a maioria das entidades respondentes disse sim apenas para a tarefa 
de gerenciamento e coordenação de salas de reunião online (59,1%). Respos-
tas consideravelmente menores foram observadas quando a pergunta era so-
bre se sabem organizar assembleias e não têm dificuldades com as tecnologias 
digitais (36,4% cada); se sabem produzir conteúdo para redes sociais digitais 
(31,8%); se sabem criar e usar formulários de pesquisas online (27,3%); e se 
sabem produzir conteúdo de vídeo para redes sociais online (15,9%). Vale re-
gistrar, também, que 9,1% dos respondentes afirmaram que seus diretores/co-
ordenadores não possuíam alfabetização digital.

Especificamente no grupo de mulheres, 20% das respondentes afirmaram 
que as lideranças e coordenações possuíam limitações no uso de tecnologias 
digitais, incluindo a completa falta de capacitação. Da parcela que respondeu 
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positivamente, 21,3% sabem gerenciar e coordenar reuniões online; 16% sa-
bem produzir conteúdo textual para redes online; 13,3% saber conduzir assem-
bleias online; 10,7% sabem criar e usar formulários de pesquisa online e produ-
zir conteúdo de áudio e vídeo para redes sociais digitais; e 8% sabem dar aulas 
ou realizar atividades culturais online.

No grupo masculino, 16,7% dos informantes declararam ter dificuldades 
na utilização das tecnologias digitais, enquanto uma parcela de idêntico valor 
porcentual afirmou saber organizar e conduzir assembleias online. Além disso, 
30,6% dos respondentes disseram saber gerenciar e conduzir reuniões online, 
13,9% saber dar aulas ou realizar atividades culturais online, 11,1% saber pro-
duzir conteúdo de texto para mídias sociais digitais e 5,6%, produzir conteúdo 
de áudio e vídeo para essas plataformas.

O corpo estigmatizado e suas discriminações sociais
Na sociedade e na cultura contemporâneas, as bioidentidades calcadas nas 
visualidades e performances corporais tornaram-se predominantes nos pro-
cessos normativos da construção de si. Trata-se de longo e profundo processo 
social de personalização da corporeidade e da somatização das novas subjeti-
vidades, em que o corpo transforma-se, ele próprio, em componente central do 
sentido experiencial do eu, da expressão identitária e da comunicação do self. 
Há, portanto, um deslocamento das “antigas dicotomias, tais como corpo-alma, 
interioridade-exterioridade, mente-cérebro” (Ortega, 2008, p. 42).

A hiperexposição midiática dos corpos favorecida pelas ferramentas da in-
formação e da comunicação digital maximiza os fenômenos da construção mo-
delar dos corpos normativos, instaurando uma visibilidade espetacular e esva-
ziada de sentido éticos, políticos, social e afetivamente inclusivos.

O antídoto para essa situação é um reconhecimento do corpo humano 
como entidade não separável do ambiente, que reafirme, a todo tempo, a im-
portância inquestionável dos meios social, econômico, cultural e histórico na 
conformação da experiência humana, aos quais se somam os efeitos da agên-
cia própria do sujeito (Ortega, 2008).

Assim, sociedade, coletivos e indivíduos compõem um bios comunicacional, 
no interior do qual se constroem, se desdobram e se acirram as lutas sociais 
pela representação identitária entre normatividades e dissidências dos corpos.
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Nesse contexto, interessa-nos discutir, de forma especial, dada sua inegável 
relevância na sociedade brasileira contemporânea, a obesidade e a situação de 
pessoas com deficiências (PCD) e/ou neurodiversidades, principalmente aque-
las que condicionam a exclusão digital.

A obesidade é um fenômeno multifatorial que decorre da interação de um 
complexo de fenômenos biológicos, estruturais, culturais e psicossociais. Neste 
contexto, configura também um notável problema de natureza socioeconômica, 
já que há fortes correlações inversas entre obesidade e nível educacional, renda, 
locais de moradia e convivência com os chamados desertos alimentares, onde 
predomina oferta baixa ou inexistente de alimentação saudável.

Na sociedade contemporânea, a gordura corporal em excesso, ou acima das 
normas consideradas padrão, compõe um quadro institucionalizado de segregação 
e de estigmatização social. No mundo do trabalho, como aponta a pesquisa analisa-
da, não são raros relatos e dados que indicam a exclusão da pessoa gorda do acesso 
a postos profissionais e a promoções na carreira. Na ausência de legislação brasi-
leira de amparo à questão, a gordofobia costuma encontrar respaldo para ações de 
assédio ou dano moral e injúria. Não é criminalizada, porém.4

No universo digital, a gordofobia encontra um largo campo para a veicula-
ção de discursos agressivos e a prática do bullying. Neste contexto, programas 
e projetos de educação para os meios e de orientação da pessoa estigmatizada 
exigem atenção crescente.5 Da mesma forma, como apontado por Lopes (2004, 
pp. 69-70), o contexto social enseja a valorização

do resgate das narrativas de testemunho, autobiografias, diários, não só como 
alternativa a uma estética do artifício, mas a uma politização da experiência 
privada dos sujeitos excluídos da sociedade e das formas tradicionais do co-
nhecimento científico [...] O sujeito da pesquisa se expõe não como ato narci-
sista, mas para contextualizar o lugar de fala, torná-lo mais concreto, estabe-
lecer seus limites e alcance.6

4. Recife (PE) foi a primeira cidade brasileira a aprovar leis explícitas contra a gordofobia. 

5. No Brasil, um exemplo pode ser encontrado no projeto Gorda na Lei (@gordanalei), que oferece informações e 
orientações sobre aspectos jurídicos e legais da discriminação contra a gordura corporal. 

6. Nesse sentido, vale registrar o livro-depoimento Fome: uma autobiografia do (meu) corpo (2017), em que a norte-
americana Roxane Gay relata com honestidade e transparência a violência sexual e afetiva que sofreu e a destruição 
de sua autoimagem e autoestima devido a estigmas e preconceitos diante de sua renitente gordura corporal.
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Assim como outros estigmas sociais (Goffman, 1988), a gordofobia atinge 
de forma diferente mulheres e homens. De um modo geral, os homens gordos 
sentem-se ainda menos à vontade para tratar publicamente do tema do que 
as mulheres, uma vez que, em uma sociedade patriarcal como a brasileira, a 
presença da gordura corporal fora dos padrões sociais tende a ser confundida 
com performance sexual baixa ou até mesmo ausente, além de outras questões 
afetas à masculinidade. Isso leva ao silenciamento social desse grupo.

Segundo a Pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas por inquérito telefônico 2020, do Ministério da Saúde, a frequência de 
excesso de peso na população brasileira atinge a marca de 57,5%, sendo ligei-
ramente maior entre homens (58,9%) do que entre mulheres (56,2%). A obe-
sidade em adultos chega a 21,5% e é semelhante entre mulheres (22,6%) e 
homens (20,3%), indicando sensível evolução ao longo do tempo (Brasil, 2021).

Quanto às pessoas com deficiência (PCD), a Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (ibge) estima, com dados de 2019, que há um contingente 
de 17 milhões de brasileiros nessa condição.

É fato reconhecido que, apesar do avanço das discussões sobre o engaja-
mento social pela valorização e o respeito à diversidade, as questões associa-
das às PCD são pouco abordadas na sociedade brasileira. Os conteúdos digi-
tais disponíveis continuam sendo pouco acessíveis, e as representações sociais 
dessas pessoas não têm ganhado espaço na produção cultural, incluindo-se aí 
a propaganda comercial, o que contribui para a (re)produção permanente dos 
estereótipos e estigmas que as acompanham.7

Considerações finais
Como vimos até aqui, racialidade, sexualidade e gêneros divergentes, idadismo e 
performances corporais representam algumas dimensões interseccionais das vulne-
rabilidades digitais que marcam a sociedade contemporânea. É urgente estudá-las, 
criticá-las e criar estratégias e políticas públicas voltadas a garantir a cidadania plena 
de indivíduos e grupos marginalizados – também nos contextos online.

7. Uma iniciativa relevante para minimizar essa lacuna no Brasil é o movimento Web Para Todos (MWPT), que lança, 
em 2022, o seu Guia de acessibilidade digital para marcas diversas e inclusivas, voltado a orientar empresas, marcas e 
campanhas publicitárias online sobre o tratamento adequado e recomendado de questões relativas a inclusão social, 
representação e acessibilidade de PCD.
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Apesar de ainda pouco presente na literatura científicas, as vulnerabilidades 
digitais apresentaram um grande potencial de estudo na última década, tan-
to no cenário nacional quanto internacional. Sua relevância vai muito além da 
mera questão do acesso ou não às TIC pelas mais diferentes populações. Pelo 
contrário, cada vez essas vulnerabilidades são identificadas entre os impactos 
da tecnologia sobre a saúde física e mental dos indivíduos e grupos sociais, es-
pecialmente daqueles interseccionalmente precarizados. A isso, somam-se ris-
cos e sofrimentos sociais advindos dos discursos do ódio, da cultura do apaga-
mento, do bullying e da (in)segurança sobre privacidade de dados e informações 
pessoais no contexto digital, entre outros fenômenos decorrentes das práticas 
tecnológico-computacionais (Grieger, Botelho-Francisco e Junqueira, 2021).

Abordagens interseccionais e interdisciplinares de pesquisa vêm contribuir 
para o entendimento dos abismos digitais que afetam as representações de 
pessoas e coletivos, apontando para a necessidade e a urgência das lutas em 
prol da superação da desumanização, do silenciamento, do não reconhecimen-
to e do sofrimento social impostos aos sujeitos estigmatizados.

A crescente superposição das vulnerabilidades digitais aponta, também, 
para a necessidade urgente e incontornável de criar políticas amplas e abran-
gentes de educação midiática dos indivíduos, que possam viabilizar uma nova 
cultura da comunicação, produção, circulação e consumo de conteúdos, e que 
sejam formas inextricáveis de construção, promoção e defesa de uma socie-
dade efetivamente democrática e plural. Trata-se, assim, de buscar, garantir e 
gerir, simultaneamente, a participação ativa, crítica e consciente dos sujeitos na 
sociedade e a governança dos dispositivos, ferramentas e tecnologias de comu-
nicação e informação.
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Muito se tem especulado sobre os encantamentos tecnológicos 
apresentados neste início de terceira década do século XXI. Re-
almente, como veremos a seguir, estas inovações são um salto 
em direção a um mundo interseccionado entre real e o virtual de 

maneira quase imperceptível – quase um jogo, mas do qual ainda não domi-
namos todas as peças.

A razão ética para o desenvolvimento deste cenário que descortina um 
mundo automatizado é a qualidade de vida do indivíduo humano. Sim, por-
que não se pode dizer que ele beneficiará toda a humanidade, num primeiro 
momento. Longe disso.

Apesar de celebrada e de prometer que irá revolucionar a comunicação, a 
tecnologia 5G é cara e seletiva. No Brasil, precisa de ajustes para não negligen-
ciar áreas não urbanizadas e de difícil acesso, como as periferias das cidades 
médias e grandes, áreas rurais e regiões remotas, de matas e florestas.

Esta é história das telecomunicações no Brasil. Uma história de muito sacri-
fício e muito empenho do Estado, empresas e trabalhadores.  Com as privatiza-
ções, durante os anos 1990, as promessas eram de universalização (acesso/co-
bertura nacional plena) e massificação (utilização real do serviço pelo cidadão 
brasileiro), com a concorrência entre as empresas.

Tais máximas nunca se concretizaram. Os investimentos, como é regra bá-
sica no pensamento liberal, sempre foram voltados a área e segmentos popula-
cionais que garantissem retorno financeiro. As periferias das cidades e do cam-
po nunca foram beneficiados pelas extensões de cobertura na transmissão de 
sinais das tecnologias de gerações anteriores, como 3G e 4G. 

Esses serviços demandam antenas retransmissoras, que são implantadas pelas 

Capítulo 3

André Barbosa Filho

A nova geração de telefonia móvel
5G já nasce com data de validade
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operadoras de modo seletivo – já que os investimentos em áreas de baixo tráfego 
por aparelho não garantem retorno econômico à altura da expectativa dos acionistas.

No setor, há quem diga que, como o serviço de telefonia móvel é privado, e 
e já que as empresas não têm “característica beneficente”, seria impensável a 
hipótese ética de que a implantação destas tecnologias se paute pela melhoria 
da qualidade vida dos brasileiros.

Aqui, vamos tentar elucidar um pouco a realidade das tecnologias de trans-
porte, transmissão e recepção do sistema móvel de telecomunicações. A tecno-
logia 5G é a quinta geração de internet móvel. Com maior alcance e velocidade, 
promete revolucionar padrões em diversas áreas. A nova rede 5G permitirá co-
nectar equipamentos, possibilitando acesso a produtos e usos inovadores. Com 
ela, será possível comandar, por exemplo, eletrodomésticos, aparelhos audiovi-
suais e equipamentos de escritório. 

A capacidade de transmissão de dados da internet 5G é extremamente avan-
çada. Com ela, milhares de equipamentos podem estar interconectados numa 
mesma rede, e serem  operados remotamente, de forma segura, pelo celular. 
Isso dará às famílias acesso a utilidades domésticas que ainda não são utiliza-
das no país, por causa da baixa capacidade de conexão.

Uma rede wi-fi 4G não tem capacidade para suportar tantas conexões. É o 
que torna o 5G tão atraente para o desenvolvimento da Internet das Coisas e a 
evolução da Indústria 4.0.

Uma das principais diferenças do sistema 5G em relação ao 4G é a veloci-
dade na transferência de informações, chamada de latência. Ele apresenta uma 
velocidade até vinte vezes maior que o 4G.

Outro diferencial do 5G é a quantidade de dispositivos que podem estar co-
nectados à rede. No 4G, a cobertura é de 10 mil aparelhos por quilômetro, en-
quanto no 5G, pode chegar a 1 milhão de aparelhos por quilômetro. Em um país 
continental como o Brasil, esse aumento do raio de cobertura significa alcance 
da internet em áreas rurais e industriais hoje descobertas de sinal.

A rede 5G melhora exponencialmente a qualidade das transmissões de som 
e imagem, o que impacta no estudo e no trabalho remoto, nas videoconferên-
cias, no acesso à medicina à distância, na melhoria da mobilidade urbana e no 
desenvolvimento de cidades inteligentes.

Muito aguardado pelo Estado e pelas empresas brasileiras, o 5G, aliado às 
tecnologias digitais, é a esperança do capital de criar um portal que leve à ace-
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leração e ao avanço da digitalização no Brasil, contribuindo diretamente para a 
integração de diferentes tecnologias, como inteligência artificial, robótica e In-
ternet das Coisas, em um cenário onde a automação será uma realidade. A visão 
liberal prioriza a produtividade e a eficácia das máquinas, que estão substituin-
do os trabalhadores nos postos de trabalho de modo acelerado. É uma questão 
que precisa ser debatida com urgência.

As forças progressistas, na luta pela emancipação plena da cidadania, de-
vem envidar esforços para contribuir, difundir, construir e participar de redes de 
comunicação. Será preciso contar com investimentos para implantar, civil e co-
mercialmente, estruturas que possam ser compartilhadas com as comunidades 
e o poder público municipal, de forma a acelerar o processo de inclusão digital 
e de apropriação e produção de conteúdos digitais por cidadãos brasileiros em 
estado de vulnerabilidade. 

Concretamente, não se sabe qual será o custo da tecnologia 5G no Brasil, 
mas a média mundial leva a projetar valores na média de 100 a 150 reais men-
sais, em pacotes ilimitados ou não, a depender da oferta pelas operadoras.

Por processar bits mais rapidamente, o custo da tecnologia 5G pode não ser tão 
alto para o consumidor final. Mas há um ponto que pode aumentá-lo: a necessida-
de de um equipamento compatível com a tecnologia. Usar a internet 5G demanda 
smartphones novos, já que muitos modelos atuais não suportam o novo sistema.

No Brasil, ainda não existe rede específica para a tecnologia 5G com frequ-
ências superiores. Algumas empresas, contudo, lançaram suas redes 5G dentro 
das frequências existentes. É o caso das quatro principais operadoras do Brasil 
– Tim, Vivo, Claro e Oi –, que lançaram plataformas testes de 5G.

A implementação da rede 5G efetiva dependia de um leilão de concessão da 
exploração das faixas. Com a publicação do edital pela Anatel, os fornecedores 
interessados enviaram propostas. Para os municípios com mais de 30 mil habi-
tantes, estão previstos compromissos de atendimento já com tecnologia 5G.

No Brasil, de fato, o 5G chega com muito barulho na mídia, mas tímido, de-
vagar. Não há expectativa de grande uso pelos cidadãos, já que não há muitos 
produtos digitais compatíveis com as tecnologias 5G, IPV6, e que utilizam os 
codec1 para Internet da Coisas e Inteligência Artificial. O que é o poder aquisitivo 

1. Os codec codificam som ou imagem para alcançar taxas de compressão maiores. A perda de qualidade que 
geram é balanceada com a taxa de compressão, para que não sejam criados artefatos perceptíveis. 
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do brasileiro, diante desta verdadeira transformação digital? 
O leilão aconteceu no dia 24 de setembro de 2021. No dia 4 de novembro 

do mesmo ano, foram abertos os envelopes. Os resultados foram os esperados, 
com lotes arrematados pelas empresas que já atuam no mercado de telefonia 
móvel no Brasil. 

Os vencedores passam a explorar essa tecnologia, que pode ser usada pelas 
operadoras de telefonia móvel e por outros segmentos que usam rede móvel, 
seguindo as regras do contrato firmado com a agência.

O padrão exigido no edital aprovado pelo conselho diretor da Anatel e pelo 
Tribunal de Contas da União, o 5G standalone (SA), ainda tem presença tímida 
em outros países. A tecnologia exige um core, ou conjunto de tecnologias intero-
peráveis adequadas à rede 5G; no não standalone (NSA), o core pode ser de 4G. 
Ela está presente hoje em apenas cinco países, segundo relatório da Associação 
de Fornecedores Móveis Globais (gsa, 2021).

No Brasil, a escolha do 5G SA tem razões políticas, que se sobrepuseram às 
indicações técnicas. Trata-se de um padrão em desenvolvimento, que teve sua 
aprovação apressada numa tentativa de reduzir a influência chinesa no merca-
do. A China se consolida com a oferta do sistema NSA, que não exige uma nova 
rede de infraestrutura de transmissão, permitindo o uso das existentes. Isso ba-
rateia o custo de operação e, presumidamente, o custo para o usuário.

Mas o governo Bolsonaro, mais uma vez, curvou-se ao pedido estadunidense 
e embarcou num novo projeto com muito menos países interessados (ver Qua-
dro 1). Tardiamente pediu estudos ao CPqD para subsidiar e justificar a escolha 
já realizada do padrão, e garantir que não se revertesse ao Padrão padrão NSA, 
que tem domínio tecnológico chinês.2

A associação gsa identificou 68 operadoras em 38 países que estão investin-
do no 5G SA para redes públicas; isso inclui todo o escopo, entre testes, proje-
tos, pagamento de licenças, implantação e operação propriamente dita. O Brasil 
ainda não foi incluído nesta lista. Importante ressaltar que, das redes 5G SA que 
de fato foram lançadas comercialmente, a gsa contabiliza apenas sete, das quais 
quatro são de empresas chinesas:

2. O governo atual fez o inverso do que aconteceu na escolha do padrão da TV digital (2004- 2006), quando o 
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva investiu R$ 60 milhões em pesquisa cientifica, com coordenação 
do CPqD e mais de cem entidades, universidades e empresas envolvidas, para apontar mudanças e adequações 
aos padrões internacionais. O resultado foi a implantação do melhor sistema de TV digital existente.
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China Mobile
China Telecom
China Unicom
China Mobile Hong Kong
T-Mobile (com 600 MHz)
RAIN (África do Sul, com acesso fixo-móvel/FWA e em parte de Cape Town)
DirecTV (Colômbia, em FWA em Bogotá)

Além dessas, estaria em fase de soft launch (lançamento lento) uma rede 
standalone da ITC na Arábia Saudita. 

Na Austrália, a Telstra implantou um core de rede 5G em preparação para 
o SA, “desde que a quantidade de dispositivos compatíveis seja suficiente no 
mercado australiano”, segundo a gsa. Outras treze operadoras estariam “im-
plantando ativamente” o padrão. O estudo não inclui o Brasil entre os países 
que estariam investindo no SA.

TABELA 1. CRESCIMENTO DOS PROJETOS DE 5G SA E NSA EM TRIMESTRES 

Fonte: GSA (2021a)
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O vice-presidente de pesquisa da gsa, Simon Sherrington, não citou os 
planos da Anatel no Brasil, mas explicou que a presença maior na China se 
deve justamente a políticas de cobertura que obrigavam o padrão standa-
lone (gsa, 21). Em Cingapura também há metas para cobrir metade do país 
com 5G SA em 2022. Mas, no entendimento do executivo da gsa, esses 
países são exceções. Na verdade, há basicamente dois tipos de redes SA 
sendo lançadas agora: de empresas que já não tinham rede legada, como a 
Rakuten, no Japão, e de operadoras que estão interessadas nos benefícios 
(gsa, 21).

A gsa conta 280 redes privadas catalogadas até o momento, das quais 41% 
são do setor industrial. Dessas setenta redes são de tecnologia 5G. Especifica-
mente em SA, há treze, das quais cinco são da indústria de manufatura, três de 
pesquisas comerciais e institutos, duas do setor acadêmico e uma de aviação. 
Outras três não foram especificadas.

Contabilizando o 5G em geral, há 428 operadoras em 132 países investindo 
na tecnologia. Desse total, 153 já lançaram redes de quinta geração em 64 pa-
íses. Dessas redes, 145 em sessenta países são para serviço móvel; e 51 redes 
em 29 países, com acesso fixo-móvel (FWA).3 Neste cenário, a gsa vê o Brasil 
como um mercado onde o 5G já foi lançado, possivelmente por conta das redes 
com compartilhamento dinâmico de espectro (dss).

QUADRO 1. 5G NO MUNDO
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3. Sistema que permite o tráfego por ondas milimétricas e possibilita o uso do 5G fixo sem fio. Segundo 
especialistas, servirá para grandes concentrações humanas (espetáculos, eventos esportivos etc.), mas não 
apresenta boa resposta em emissões de longo alcance.
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Futuro: 5G já tem substituto
O padrão 5G já tem substituto: o 6G, que já está sendo estudado e testado. O 
país que lidera estas investigações e testes de campo é a China.

A implementação do sistemas de telefonia móvel em 6G possibilitará ainda 
mais mudanças na sociedade. Por isso, China e Estados Unidos protagonizam 
uma disputa de poder pela liderança do mercado tecnológico global. Até poucos 
anos atrás, a China ainda tinha papel secundário nesse mercado, atuando como 
um centro de produção de equipamentos que serviam de base para o desenvol-
vimento das tecnologias estadunidenses.

Recentemente, no entanto, a China passou a ampliar sua participação em 
projetos tecnológicos. Seu protagonismo nesse campo é, portanto, relativamen-
te recente, e assusta o Ocidente. O investimento do país em pesquisas voltadas 
para redes móveis e telecomunicações permitiu que os chineses saíssem na 
frente na disponibilização do 5G e, agora, do 6G.

A Huawei, empresa chinesa que hoje é a maior fabricante global de tele-
comunicações, lidera as patentes e já é a provedora das redes de quinta gera-
ção para 60% dos países da União Europeia, além de estar se fortalecendo no 
Oriente Médio e na Ásia. A empresa conta com laboratórios de pesquisa inter-
nacionais cujo eixo central é o desenvolvimento do 6G.

O foco no aperfeiçoamento das redes de sexta geração já possibilitou gran-
des avanços, incluindo o lançamento de um satélite-teste, em novembro de 
2020, que utiliza a tecnologia 6G para otimizar o monitoramento e a prevenção 
de desastres naturais, através da transmissão quase instantânea de um grande 
volume de dados. 

Enquanto isso, os Estados Unidos tentam retomar a liderança tecnológi-
ca mundial, acelerando o desenvolvimento comercial das redes 6G em duas 
frentes distintas. Já em 2019, na gestão de Trump, sabia-se que, se quisesse 
competir com a China, os EUA deveriam apressar-se. Nessa perspectiva, o país 
aposta no potencial de suas bigtechs – gigantes de tecnologia, como Apple, Goo-
gle e Microsoft, Quallcomm, Cisco etc. No fim de 2021, elas se uniram a ou-
tros desenvolvedores de tecnologia estadunidenses e criaram uma aliança para 
“promover a liderança norte-americana em 6G”: a Next G Alliance.

Além da tentativa de chegar na frente, desde as pesquisas em torno do 5G 
os norte-americanos buscam reduzir a velocidade de seu adversário. Para isso, 
lançam leis protecionistas, focadas em enfraquecer a economia da China e im-
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pedir que as tecnologias criadas pelo país avancem para as Américas.
Outro ponto de tensão nessa disputa envolve as denúncias de espionagem 

feitas pelos Estados Unidos sobre a Huawei. Os norte-americanos alegam que 
ceder os direitos de implementação das redes 5G para a China comprometeria 
a segurança nacional, uma vez que o sistema estaria sendo utilizado como ins-
trumento de espionagem pelo governo chinês.4  

Esse discurso tenta comprometer a imagem da China no exterior e pode 
ser um fator decisivo no processo de desenvolvimento do 6G e na competição 
pela liderança tecnológica, considerando a influência internacional dos EUA. A 
questão de segurança e privacidade é chave: o avanço dessas tecnologias afeta 
da segurança pública à infraestrutura militar e energética, a agricultura e a se-
gurança alimentar, setores sensíveis que serão transformados.

Alguns autores afirmam que a questão de segurança está sendo usada como 
ferramenta na guerra comercial para barrar o avanço das empresas chinesas. 
Isso tem efeitos. A Austrália já anunciou que não usará equipamentos chineses; 
e, mesmo na Europa, alguns países estão revendo sua infraestrutura.

Este é um tópico que deve ser debatido com prudência. Muitos países têm re-
ceio dos equipamentos chineses, mas não têm o mesmo questionamento sobre 
equipamentos de outros países. Por que a China faria algo tão diferente do que fa-
zem outros países? O receio da interferência chinesa diz respeito a dados preser-
vados? Ou há nesta atitudes uma carga significativa de preconceito e intolerância?

Infelizmente, temos que lembrar que dados têm sido violados, constante-
mente, em todo mundo, por hackers. Nesta década, foi notícia em todo o mundo 
que a então presidenta do Brasil, assim como dirigentes de outros países, como 
Ângela Merkel, tiveram dados hackeados.5 Usar estas violações como fator 
agravante nas relações entre países passa ser um arremedo.

Considerações finais
Este panorama geral, que alinha tópicos importantes em relação ao 5G – carac-
terísticas, benefícios, implantação, legislação e política –, ainda requer um olhar 
crítico em alguns pontos:

4. Tese abraçada pelo governo Bolsonaro (Vilela, 2020).

5. Ver Inovação Tecnológica, 2013. 
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A escolha apressada do stand alone em nosso país é explicada, por todos 
os especialistas, como um eco da resposta norte-americana, voltada a criar 
uma alternativa rápida à hegemonia da chinesa Huawei no mercado global.

O SA foi adotado por poucos países. 

Esta tecnologia ainda está em teste. No Brasil, os testes continuam, pois não 
foram realizados antes da decisão. Isto é o curioso: o padrão foi escolhido de 
afogadilho, antes que se comprovassem suas características operacionais.

Desenvolvido por empresas estadunidenses e europeias (que competem 
ferozmente entre si), O SA terá custo maior de implantação, pois sai do 
estágio zero. 

O sistema NSA (non stand alone), que era o preferido das maiores opera-
doras brasileiras, Claro e Vivo, tem custo operacional menor, pois usa a 
estrutura de transmissão existente, Assim, deveria chegar ao consumidor 
final com preços mais baixos.

A latência, ou o tempo de carregamento ou conexão, é menor no NSA. 

Alega-se que o SA será muito usado por redes privadas, por ser, teorica-
mente, mais seguro. Isto ainda não está comprovado.

Empresas chinesas já informaram que sabem produzir as duas versões 
da tecnologia. Estiveram presentes no leilão brasileiro como observado-
ras, já que são fornecedores potenciais de infraestrutura e de terminais 
de emissão e recepção de sinais.

Executivos das operadoras TIM, Claro e Vivo garantiram, em entrevis-
ta, que os investimentos já realizados em NSA não serão descartados. 
Assim, mesmo escolhido outro padrão, o SA (cujo maior fornecedor é a 
Huawei), conviverá com ele.

Porém, a máxima entre os especialistas é que tecnologia nunca foi o pro-
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blema. Sempre haverá uma maneira de resolver essa questão. O proble-
ma, de fato, é sempre de competitividade e, especialmente, de escopo 
político. O uso, o alcance e a massificação serão políticas que obedecerão 
à orientação da administração no poder.

Certamente, com o 5G, ampliaremos as diferenças entre o grande público 
não informatizado e os privilegiados – que podem pagar pela conexão 
e por serviços caros, e atualizar aparatos domiciliares, industriais e nos 
campos dos serviço e administrativo. Para se conectar ao 5G, estes de-
vem ser digitais.  

O SA já foi testado dentro do palácio do Planalto, com apoio da TIM, da 
Quallcomm (EUA), da Nokia (Japão) e da Ericsson (Suécia), para construir 
as redes privativas do governo federal. Também houve provas de campo.

Outro componente importante do processo de adoção do 5G é a venda da 
operação móvel da Oi! para as três outras grandes do mercado brasileiro. 
A questão está parada no cade, mas tende a se resolver em favor da fusão.

O ano de 2022 é a data programada para que o 5G passe a ser oferecido nas 
capitais e cidades brasileiras com mais 30 mil habitantes. Podemos visualizar 
um cenário de ampliação substancial da exclusão digital, e aumento do abismo 
entre o mundo dos conectados e não conectados.

Há ainda questões fundamentais a resolver, como a Lei Geral das Antenas, fi-
nalmente regulamentada por decreto do presidente Jair Bolsonaro. As mudanças 
atendem ao setor de telecomunicações, que, na implantação da infraestrutura, 
esbarra em dificuldades impostas por legislações e burocracias municipais. A 
oficialização do silêncio positivo6 e das regras para o direito de passagem7 deve 
beneficiar operadoras de telefonia, e prepara o caminho para o 5G.

As tecnologias não são, absolutamente, um malefício para a humanidade. Vê-

6. O princípio do silêncio positivo concede autorização automática para a instalação de infraestrutura de 
telecomunicações (postes, fios, antenas) em até sessenta dias, caso não haja manifestação negativa por parte de 
órgãos ou entidades municipais quanto ao uso do terreno e do espaço aéreo. 

7. Segundo o qual as operadoras não precisam pagar municípios e concessionárias de rodovias pela passagem 
dos dutos subterrâneos para cabos de telecomunicações.
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-las como panaceia, colocando-as num altar de adoração, é, porém, um grande 
equívoco. Antes, é importante estabelecer regras que garantam o atendimento 
de todas regiões, de cada família e/ou humano, contribuindo para uma distri-
buição mais justa das riquezas e da conquista de conhecimentos e ferramentas 
fundamentais. Como em qualquer democracia que respeite a seu povo, sua na-
ção e seu território, o acesso e a apropriação das linguagens digitais garantem 
a manifestação de todos, na luta por direitos cidadãos e pela manutenção das 
identidades culturais e artísticas.
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Capítulo 4

Antonio Hélio Junqueira
André Barbosa Filho

Educação midiática para a vida online:
descolonização, diferença e alteridade

Ao abordar uma educação midiática para a vivência digital, estamos 
mirando processos de construção social de sentidos e de modos crí-
ticos de leitura e interpretação do mundo nas e pelas mídias online. 
Porém, para além deste marco, fazemos isso aqui a partir de pers-

pectivas descolonizadoras, capazes de permitir a emergência do conhecimento 
e do pensamento crítico em bases heterogêneas e diversas, livres dos estere-
ótipos acachapantes de gênero, raça, etnia, idade, condição física, geoeconô-
mica e social. Buscamos, assim, um olhar que não apenas denuncie, mas que 
vise, sobretudo, superar as formas estruturais do epistemicídio1 comunicativo 
de grupos sociais marginalizados e precarizados (Santos e Meneses, 2009) nos 
âmbitos da sociedade e da cultura. 

Nesse sentido, uma educação midiática digital vigorosa deve olhar tanto 
para a desconstrução do conceito de saberes únicos e unidirecionais quanto 
para o desvelamento das ciladas e artimanhas dos discursos do poder hege-
mônico. É delas que brotam as violências materiais e simbólicas crescentes no 
mundo virtual, sobretudo em contextos de pós-verdade, fake news, deep fake, 
cultura do cancelamento e outras falácias odiosas cujo combate é imprescin-
dível e inadiável.

Trata-se, pois, de uma educação emancipadora, que permita a emergência 
de uma verdadeira ecologia dos saberes múltiplos, tanto quanto de uma “des-
construção da retórica de rebaixamento dos sujeitos da diversidade simbóli-

1. Outros termos também aceitáveis para expressar o mesmo conceito seriam ideocídio, civicídio (Appadurai, 
2009), semiocídio e etnocídio (Sodré, 2012).
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ca” (Sodré, 2012, p. 134).
No contexto da crescente digitalização dos processos comunicacionais glo-

bais, os movimentos ativistas de grupos excluídos, marginalizados e minorias 
contribuem para o alargamento das expressões sociais dos diversos modos de 
existência. São iniciativas capazes de impactar, de forma contra-hegemônica, a 
cultura, a comunicação e a educação social – desde que não se limitem a fazer 
inventários e construir repertórios de registro da diversidade cultural simbólica, 
mas sim se revistam, de fato, de um caráter reivindicatório da pluralidade na 
autogestão política dos corpos, espaços, lugares e sensibilidades.

Muniz Sodré (2012, p. 184) preconiza que

a mera publicização de sínteses de convergência possíveis em matéria de pro-
dução de sentido redunda em inócuos “efeitos de superfície”, porque não se tra-
ta apenas de aprender o modo de existência ou a cultura de outro grupo huma-
no, nem mesmo de tão somente refletir sobre as barreiras à compreensão, mas 
de estimular educacionalmente o que se poderia chamar de “imaginação empá-
tica”, ou seja, a dinâmica dos recursos afetivos que pode levar a consciência a 
pôr-se no lugar do Outro, a aproximar-se sensivelmente da diferença.

Ao longo dos últimos anos, diferentes pensadores2 têm se dedicado a refletir 
sobre a necessidade e a urgência de garantir tanto a expressão da multiplici-
dade de vozes dos diferentes coletivos sociais quanto a autogestão dos desti-
nos desses grupos, para que a efetivação da (con)vivência democrática se torne 
possível. No entanto, até o momento, pouco espaço tem sido dedicado, na pes-
quisa e no debate acadêmico, às formas, abordagens e processos que precisam 
ser buscados para uma educação midiática inclusiva das populações e grupos 
marginalizados, excluídos e precarizados.

Esse capítulo visa problematizar essa questão e indicar possíveis caminhos 
para o enfrentamento dessas lacunas e carências, bem como para mitigar e su-
perar seus efeitos nocivos e perversos na expressão, na vivência, no respeito e 
na tolerância social em relação à diferença.

2. Como Sodré (2012) e Canevacci (2015), no cenário nacional, e Butler (1993, 2005, 2010), Castells (1996, 2013), 
Bauman (2005), Couldry (2009, 2010), Santos e Meneses (2010) e Hall (2016).
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Literacias digitais: qual o lugar da diversidade?
O termo literacia digital se consolidou, no Brasil, a partir das iniciativas e pro-
postas do Núcleo de Pesquisa das Novas Tecnologias Aplicadas à Educação / 
Escola do Futuro (nap – ef/usp), como a melhor alternativa para expressar o con-
ceito de aprendizado digital (Passarelli, 2010). A expressão busca superar as 
limitações de outras possibilidades, como letramento, competência ou habilidade 
digitais. Em justa medida, visa adiantar-se ao simples aprendizado dos usos e 
do manuseio das ferramentas e tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
no universo digital. As literacias digitais, assim, expressam usos e apropriações 
diversos de capacidades críticas e criativas de leitura, interpretação, reflexão, 
pensamento autônomo, construção de sentidos, pesquisa e navegação hipermi-
diática na Internet, algo em evolução contínua (Junqueira, 2014). 

As literacias digitais devem ser entendidas, portanto, como um processo 
holístico, vivenciado de modo autoconsciente, pelo sujeito em suas interações 
com a tecnologia, a comunicação e a informação. A esses aspectos, somam-se 
ainda as dimensões da ética, da política, da estética e da responsabilidade so-
cial, o que evidencia a não-neutralidade das literacias digitais, além de sua con-
tribuição potencial para uma educação emancipadora e libertadora, que permi-
ta a indivíduos e grupos sociais se tornarem protagonistas ativos na construção 
identitária plena de sua existência social.

São incomensuráveis as possibilidades trazidas pelas tecnologias de in-
formação e comunicação (TIC) à expressão, à troca, à reconstrução, ao revi-
goramento, à reimplantação, à revalorização e à (re)vivência de saberes, prá-
ticas e valores sócio-historicamente sufocados pela máquina colonialista. 
Indígenas e pessoas negras foram e continuam sendo vítimas desses apaga-
mentos socioculturais viscerais. Não só eles, mas também inúmeros outros 
indivíduos e grupos não alinhados à normatividade eurocêntrica, falocên-
trica, branca e patriarcal, que gera e segue gerando contingentes de vidas 
vulneráveis e precarizadas, incluindo mulheres, pessoas com sexualidades 
e gêneros divergentes (lgbtqia+), idosos, pessoas portadoras de deficiências, 
imigrantes e pobres, em geral.

Se, por um lado, é constatável que o acesso, os usos e as apropriações das 
TIC favorecem a expressão, a vivência social e o reconhecimento dos valores, 
modos de vida e existência de comunidades excluídas ou precarizadas, tam-
bém é certo que essas mesmas tecnologias e espaços digitais as expõem cada 
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vez mais ao assédio, ao bullying e aos discursos do ódio e da intolerância provin-
dos da hegemonia reativa e reacionária.

Nesse sentido, o despreparo ou a insuficiência na aquisição e apropriação de 
literacias digitais – que permitem a leitura crítica e a desconstrução dos apara-
tos discursivos circulantes nas mídias digitais – tornam-se problemáticos, po-
dendo contribuir para acentuar fragilidades e, ao contrário do que é desejável, 
favorecer retraimentos, decaimentos, a sufocação da expressão simbólica e a 
intensificação do sofrimento social.

Pensar e articular métodos, formas, abordagens, instrumentos e políticas 
para uma educação midiática libertadora, emancipadora e potente na cons-
trução de processos identitários de fato inclusivos e democráticos torna-se, 
pois, inadiável.

A sociedade da informação
Certamente, a sociedade da informação vem sendo influenciada pela mudança 
dos modos de ser, fazer, agir, pensar e consumir dos sujeitos – para Prensky 
(2012), causada sobretudo pelo aparecimento e a rápida disseminação das TIC. 
O autor afirma que o potencial das tecnologias de informação e comunicação 
está consolidado, sem possibilidade de caminho de volta – nem para as crian-
ças e os jovens que passam a maior parte do tempo online, nem para os adultos. 
É essa, em sua visão,  a singularidade digital. 

Em consonância, Barton e Lee (2015) cunharam a expressão domesticação 
da tecnologia, que aponta para a forma como as tecnologias (digitais) se inte-
gram à vida das pessoas. Os usuários, afirmam, “se apropriam de tecnologias 
para facilitar suas atividades cotidianas. Isso tudo tem acontecido num período 
relativamente curto e se tornou rotineiro e despercebido na vida das pessoas” 
(Barton e Lee, 2015, p. 12).

Segundo Prensky (2012), Kenski (2014) e Pérez-Gómez (2015), adquirir um 
computador ou qualquer outra interface digital não é suficiente para fazer do 
usuário um conhecedor da tecnologia. Porém, saber usar as TIC de acordo com 
as necessidades específicas de cada sujeito faz delas interfaces potentes e di-
nâmicas nos processos educacionais formais e informais contemporâneos.

Apesar de serem reconhecidas como essenciais à educação, as TIC ainda 
são pouco exploradas ou usadas em toda sua potencialidade e possibilidades 



UM OLHAR PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITALREPRESENTATIVIDADE, INCLUSÃO E DEMOCRACIA NO BRASIL

55

pedagógica pelos professores. Pensar nas TIC didaticamente, de acordo com 
o cgi.br – Comitê Gestor da Internet no Brasil (2016), é saber usá-las como in-
terfaces protagonistas, para aprimorar o ensino e os propósitos reais de apren-
dizagem, modificando e transformando a realidade da sala de aula tradicional. 
Além disso, essas tecnologias podem capacitar o aluno para tornar-se um usu-
ário competente e crítico e, portanto, um agente do conhecimento, como ensina 
Paulo Freire (2004a, 2004b).

A exclusão como realidade 
E como fica o sujeito que não tem acesso a esta tecnologia? Como fica a extensa 
camada da sociedade deixada à margem das Tecnologias de Informação e Co-
municação? Encontramos alguns discursos que afirmam que as TIC são um elo 
de inclusão, capaz de reduzir a pobreza e a desigualdade pela democratização 
do conhecimento. O que percebemos, porém, é exatamente o contrário: elas 
podem, até mesmo, contribuir para o agravamento da exclusão. E, mais uma 
vez, a exclusão se apresenta intimamente relacionada à pobreza, definida pelo 
consumo de bens materiais, culturais e tecnológicos. Quem possui mais con-
dições financeiras adquire esses novos produtos, que em um futuro próximo 
serão essenciais (em casa e no trabalho); os menos favorecidos tem menor pos-
sibilidade de adquirir tais produtos a longo prazo; assim, aumenta a pobreza, 
desigualdade social e a exclusão digital. 

Um cuidado que devemos ter é não simplificar o universo dos excluídos digi-
tais, dividindo-o entre quem tem e quem não tem. Não podemos generalizar os 
excluídos: apesar de estar relacionada à posse do bem, a inclusão caminha no 
bojo do potencial que ela oferece. A inclusão digital não é “ter”, mas sim saber 
“o que fazer com a informação/conhecimento”. 

Segundo o Mapa da exclusão digital da Fundação Getúlio Vargas (Neri, 
2003), a inclusão digital é definida pela porcentagem de pessoas que têm 
acesso a computadores e à internet. Certas metodologias de levantamento 
de dados são criticadas por considerar apenas posse e acesso. Em muitos 
países, e no Brasil também, aqueles que acessam a internet em outros espa-
ços (casa de amigos, lan-houses, telecentros) não são considerados em pes-
quisas sobre inclusão digital.

Outra forma de análise é a relação computador/internet e população. É pre-
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ciso levar em conta que as pessoas com poder aquisitivo maior podem ter em 
casa mais de um computador, o que cria uma falsa ideia de inclusão e posse. 
No caso das TIC, a posse muitas vezes é definida pelo utilizador, ou seja, quem 
as usa é dono. Muitas vezes, em famílias menos favorecidas, que têm um único 
computador com acesso à internet, os pais dizem que ele pertence ao filho. Isso 
não ocorre com a televisão, o telefone, a geladeira. 

A posse do computador também está associada a duas condições fortes: 
educação e emprego. 

À medida que a sociedade se informatiza, cresce tecnologicamente, aumen-
ta também o anseio pelo acesso e o domínio dessas tecnologias, que podem 
significar oportunidades de emprego e de crescimento profissional. 

Outro fator importante a ser discutido é a exclusão digital de pessoas de ida-
de mais avançada. Idosos com baixa escolaridade são as pessoas mais prejudi-
cadas neste processo, pois são preteridos em empregos melhores também por 
causa da idade (outro item de exclusão social). 

Entre as pessoas excluídas, as mulheres são muito mais numerosas que os 
homens. Mulheres mais pobres, com baixo nível de escolaridade, não se sentem 
estimuladas a se incluir digitalmente. Os serviços domésticos e de limpeza, que 
fazem com mais frequência, não exigem o conhecimento das TIC. 

Por outro lado, vemos políticas públicas de inclusão, como a criação de po-
los de acesso à internet, oferecimento de redes sem fio nas grandes comu-
nidades e distribuição de notebooks para alunos e professores da educação 
básica. Contudo, fica no ar uma pergunta feita por uma professora da rede 
pública: “E agora? O que eu faço com essa caixa?” A prefeitura de Campos 
dos Goytacazes (RJ) afirma, em seu plano educacional (2009),3 que o valor 
da informação recebida com as TICs vai depender da interpretação que cada 
usuário faz delas. E esse processo de interpretação, análise e crítica da in-
formação maximizará o potencial oferecido pelas novas tecnologias. Assim, o 
analfabeto digital imerso num mundo tecnológico corre o risco de não exercer 
plenamente a sua cidadania.

Pensar na inclusão digital é ir além da compra de computadores de nova 
geração. É ir além do conhecimento técnico do que o computador oferece. É 
promover políticas públicas de universalização do conhecimento das TIC, para 

3. Disponível em 
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inibir a exclusão digital, principalmente dos menos favorecidos. É transformar 
bits em conhecimento. Para que se atinjam esses objetivos, porém, é necessá-
rio, acima de qualquer outra política, investir na formação escolar dos sujeitos. 
Acabar com o analfabetismo digital vai depender muito mais da formação das 
pessoas do que do maquinário utilizado – e, assim, exige uma formação dife-
rente do professor, acarretando mudanças nos currículos.

A função socializadora e pedagógica do sistema 
midiático-cultural nas sociedades contemporâneas
Tradicionalmente, a família, a escola, a religião e o Estado eram os responsáveis 
pela produção e a divulgação das formas simbólicas. Eles tinham tempo e meios 
para impregnar as novas gerações com a fidelidade aos “sentidos” gerados, o 
que nem sempre contribuiu para aumentar o espaço de liberdade e de expres-
são dos indivíduos. Essa situação mudou bastante com o advento dos conglo-
merados midiáticos.

Para dar um exemplo, o papel do Estado como criador e administrador das 
políticas públicas na área da comunicação se enfraqueceu bastante no processo 
de globalização. Com a diminuição da autonomia dos estados nacionais, pelo 
menos dos mais fracos, os conglomerados internacionais de comunicação e en-
tretenimento impõem ao mercado mundial seus produtos midiático-culturais 
– filmes, notícias, jogos, imagens, sons, música etc.. 

Instituições como a família, a escola e a religião continuam sendo, em graus 
variados, as fontes primárias da educação e da formação moral das crianças. 
Mas a influência da mídia se faz presente até por meio delas. A televisão e, hoje, 
a internet, ocupam uma fatia considerável do tempo das crianças, sobretudo em 
meios sociais carentes de fontes alternativas de ocupação e lazer.

A propaganda e o marketing tornaram-se um “ambiente cultural” dentro do 
qual as pessoas nascem e crescem – como se fosse uma cultura, a sua própria 
cultura, o ar que respiram. Este ambiente cultural sui generis, povoado por mar-
cas – entidades às quais se agregam qualidades –, impregnado de relações de 
compra e venda, e cujo interesse maior é formar para o consumo, tornou-se 
uma presença que penetra também no universo infanto-juvenil.

Assim, antes de serem alfabetizadas pela escola, as crianças, sobretudo 
nos grandes centros, já foram alfabetizadas por marcas e logos. Muitas de 
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suas primeiras palavras vêm desse ambiente. A publicidade e o marketing, 
legitimados e escorados no seu tremendo sucesso econômico, vão mos-
trando às crianças pela vida afora o que é agradável, atraente, criativo e, 
sobretudo, desejável.

Assim, as imagens atuam mais fortemente de maneira afetivo-relacional, 
enquanto a linguagem apresenta sobretudo efeitos cognitivo-conceituais (Jan-
ney e Arndt, 1994). Imagens fomentam atenção e motivação, são mais apro-
priadas à apresentação de informação espacial e, em certo grau, facilitam de-
terminados processos de aprendizagem. Quanto mais icônicas são as imagens, 
maior é sua eficácia emocional.

De todo modo, a exposição de crianças e jovens às imagens, sobretudo 
publicitárias, é constante e duradoura. Além disso, essa exposição se dá fre-
quentemente em ambientes que exigem a total imersão do indivíduo, como a 
internet, os videogames e os jogos interativos, nos quais a linguagem e o racio-
cínio argumentativo dos indivíduos tendem a se embotar. Os adolescentes de-
senvolvem destreza e raciocínio sequencial rápido, mas perdem o interesse em 
aprender a pensar. O consumo compulsivo de imagens ultrarrápidas, aliadas a 
sons exóticos e ritmos extasiantes, pode levá-los a buscar um estado de cons-
tante excitação. Nessa situação, é muito mais difícil organizar os próprios sen-
timentos, projetos e desejos, gerando argumentos lógicos e compreensíveis. A 
perda de sensibilidade e da habilidade de organizar de forma valorativa o real, o 
embotamento da capacidade de perceber a alteridade e o sofrimento humano, 
inclusive o próprio, são consequências que podem ser previstas nesta crônica 
de uma morte anunciada. 

Baudrillard (2001) chegou a falar de um verdadeiro “assassinato do real” 
–  um desaparecimento do real em consequência justamente do excesso de 
realidade, da sobre-exposição de realidade que dissolve todo limite, critério e 
referência. A dissolução crônica dos parâmetros de percepção contribui para o 
processo social de fabricação da insensibilidade.

Ainda no contexto das mudanças na percepção da realidade introduzidas 
pelas novas tecnologias, podemos mencionar de forma rápida a realidade cria-
da pela realidade virtual, a realidade aumentada e a inteligência artificial. O 
mundo da simulação virtual, com suas virtudes e vertigens, tornou possível e 
atraente a total deslocalização e desmaterialização da experiência.

O virtual, como invenção humana que recria o humano e a própria realida-
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de, também abrirá possibilidades novas e positivas em diversas áreas, inclusive 
nas práticas pedagógicas. O desafio será nos convencermos disto a tempo, de 
forma a não permitir que apenas a lógica dos negociantes e dos técnicos de 
computação decida acerca da utilização de nossa imagem e de nossa memória 
– produzindo, assim, efeitos dramáticos.

Pensando políticas de educação midiática para 
a representatividade, inclusão e democracia no Brasil
O protagonismo social de atores e coletivos é um fenômeno que se constrói 
em torno de valores, crenças, necessidades, interesses e sentidos postos em 
relação ao Outro, frequentemente em oposição a outros conjuntos simbóli-
cos antagonistas. Nessa interação, instaura-se o reconhecimento recíproco, 
no qual afloram e se esclarecem subjetividades, agências e possibilidades de 
autonomia (Honneth, 2003). A negação social da potência dos sujeitos e de 
seus coletivos, e o não reconhecimento da humanidade do Outro, são fenô-
menos que portam sentidos e sentimentos de injustiça e conflito. Percebidos 
como comuns a determinados grupos, eles podem engendrar a construção 
de uma semântica compartilhada, e de um “nós” ativo e atuante nas expres-
sões socioculturais e nas reivindicações materiais e simbólicas em mídias e 
redes sociais online.

Por outro lado, a reatividade dos discursos hegemônicos diante da emer-
gência dos discursos digitais da alteridade – crescente, em termos globais 
– compõe um quadro de ameaça forte e concreta à democracia, ao carrear 
expressões de ódio, repressão e censura (Ruediger et al., 2021), muitas ve-
zes incorporada na forma de autocensura,4 além de outros, travestidos de 
liberdade expressão falseada.

Certo é que as agressões midiáticas têm de ser contidas e, nesse sentido, 
cabem responsabilidades a diferentes agentes, incluindo-se aí governo e em-
presas proprietárias de mídias e redes sociais digitais.

No âmbito de nossa abordagem, porém, focamos a educação midiática dos 

4. Pesquisa recente do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica constatou que 60% dos 
brasileiros de 16 a 34 anos preferem não publicar opiniões políticas em redes sociais online, por temer serem 
vítimas de julgamento, tratamento agressivo e cancelamento social. O contexto de radicalismo e forte polaridade 
ideológica no país foi apontado por 57% dos entrevistados (ipec, 2021).
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usuários da internet, sobretudo de minorias e grupos estigmatizados e precari-
zados, como estratégia de fortalecimento da expressão e da autogestão da exis-
tência material e simbólica da diversidade e, como consequência bem-vinda, de 
restauração e revigoramento da democracia.

Para isso, retomamos o pensamento de Muniz Sodré (2012) relativo a uma 
proposta de reinvenção da educação que 1) rejeite binarismos simplistas e 
radicais, que debilitam a compreensão do mundo; 2) supere as condicionan-
tes sócio-históricas e culturais que engendraram e seguem engendrando a 
desqualificação sumária, parcial e interessada de saberes, para revalorizar o 
papel das comunidades na produção dos conhecimentos e da crítica; 3) valo-
rize experiências e narrativas individuais e coletivas enquanto processos au-
to-reflexivos e constitutivos da consciência do sujeito; 4) sensibilize as cons-
ciências para a emergência do Outro e para a partilha do destino do mundo, 
de forma a instaurar uma abertura permanente para a construção social de 
outros mundos possíveis.

No novo bios virtual (Sodré, 2012, p. 201), no qual as TIC compõem de modo 
visceral os processos de educação, conhecimento, comunicação e informação, 
favorecendo novos agenciamentos, a sensibilidade e a abertura à experiência 
devem pautar a produção autogerida de saberes e identidades, essenciais para 
a construção da cidadania e da democracia.

É imprescindível, pois, caminharmos em direção a uma educação sensível 
à diferença e que promova a garantia de uma polifonia de diferentes vozes na 
composição de uma sociedade saudável, hospitaleira, equânime e justa.

Há, sobretudo, que se garantir o lugar de enunciação crítica para cada uma 
das cores e dos timbres das vozes sociais – como única forma de construir e 
sustentar uma democracia plena, vigorosa e duradoura.

Considerações finais
Só é possível falar em educação e em cultura midiática quando se reconhece 
o fato de que a maioria absoluta da população é, desde a mais tenra infância, 
socializada pelo sistema midiático-cultural. Isso aponta para a função peda-
gógica da mídia como grande (des)educadora das massas e da infância. Com-
ponentes essenciais ao sistema midiático-cultural, e à própria cultura que ele 
produz, a publicidade e o marketing ensinam as crianças a “ler” o mundo, a 
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“identificar” e a “desejar”, muito antes que sejam alfabetizadas pela escola, às 
vezes antes mesmo de aprenderem a falar.

Felizmente, as crianças não são usuários passivos da mídia. Sabemos 
que a abordam a partir de suas histórias pessoais e das construções sociais 
cultivadas na família e na comunidade, e que a psique humana possui um 
potencial vigoroso para lidar com essas influências. Além disso, no mesmo 
movimento em que se instaura um sistema midiático-cultural e uma cultu-
ra que lhe é funcional, a cultura midiática, os sujeitos podem repor novas 
formas de ação e reação, abrir brechas para a criatividade e criar espaços 
de resistência.

Os processos de discriminação e estigmatização são inerentes a um am-
biente educacional típico de uma sociedade competitiva e produtivista. A es-
cola está inserida em um modelo de sociedade multicultural, que não respeita 
as diferenças. Indivíduos vulneráveis não conseguem escapar do estigma a eles 
imposto, nem da discriminação que sofrem.

A própria sociedade estabelece modelos padronizados de indivíduos, e bus-
ca estabelecer quais são os atributos considerados “normais” conforme o pa-
drão sócio-histórico-cultural vigente. Cria-se um modelo social do indivíduo 
que nem sempre corresponde à realidade. Alguém que pertença a uma cate-
goria, mas possua atributos diferentes ou incomuns, é pouco aceito pelo grupo 
social e até mesmo discriminado. O indivíduo em condição de vulnerabilidade 
pode não ser considerado em sua totalidade e em sua capacidade de ação e de 
transformação. Isso o ameaça e pode, até mesmo, limitar o desenvolvimento de 
suas potencialidades.

A escola tanto pode reforçar como combater estes processos. Nas pró-
prias situações de conflito gerado por estigma ou discriminação, pode bus-
car resolvê-los respaldando-se em valores éticos. Independentemente de 
qualquer característica em que venha a ser enquadrado, o indivíduo merece 
ter sua dignidade respeitada. Assim, cabe ao educador papel fundamen-
tal, sendo ele o principal mediador de conflitos entre pessoas considera-
das “normais” e estigmatizadas. Por isso, a conduta ética deve balizar suas 
ações cotidianas e ser o cerne de sua prática profissional. Se não adotar esta 
perspectiva de atuação, em vez de contribuir para a quebra de barreiras e 
preconceitos, ele reforçará atitudes que diminuem a dignidade humana e 
atrasam o desenvolvimento social.
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