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Agradecimentos

Às 491 pessoas de todo o país que participaram da pesquisa e mul-
tiplicaram os questionários, entre eles:

• 10 lideranças, ativistas e militantes que leram e deram contribui-
ções aos questionários antes de sua distribuição 

• 327 ativistas e militantes

• 100 lideranças que abriram suas agendas 

• 35 pessoas de 59 anos que responderam o questionário on line, 
cujas respostas tiveram de ser descartadas, já que o público alvo 
era o grupo com 60 anos ou mais

• 19 pessoas que responderam aos questionários impressos dedica-
dos à pessoas com 60 anos ou mais, de forma incompleta.

Este material também não pode ser aproveitado.
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Asegunda etapa da pesquisa “Democracia, Representatividade e In-
clusão Digital 2022 – estudo de grupos fragilizados e lideranças” 
- começou no final de fevereiro e finalizou na primeira semana de 
junho. Foram 03 meses e meio de trabalho intenso na pesquisa apli-

cada em suas diferentes fases: na busca teórica, no trabalho de campo e tam-
bém na tentativa de envolver o maior número possível de participantes de todas 
as regiões do país em curto período de tempo1 .

Participaram da investigação 491 pessoas de todo o país que responderam 
questionários on line e impressos e estiveram presentes em 05 grupos focais on 
line com duas horas de duração em cada encontro. 

Mais do que responder, os participantes multiplicaram os questionários , 
contribuindo para que a pesquisa quali-quantitativa   abrangesse as cinco re-
giões.

A equipe contou ainda com a colaboração de 10 pessoas, entre lideranças, 
ativistas e militantes, que leram e deram contribuições aos questionários antes 
de sua distribuição nos formatos on line e impresso.  Ao todo, se fizeram pre-
sentes 327 ativistas e militantes e 100 lideranças que abriram suas agendas e 
participaram em questionários e grupos focais.

Nem todos os questionários impressos puderam ser aproveitados. 35 pesso-
as de 59 anos responderam o questionário on line. Essas respostas tiveram de 
ser descartadas, já que o público alvo era o grupo com 60 anos ou mais. Outras 
19 pessoas responderam de forma incompleta ou faltando parte das questões 
aos  questionários impressos dedicado a grupos com 60 anos ou mais. Este ma-
terial também não pode ser aproveitado.

A pesquisa incluiu a realização de 06 Seminários, sendo 05 Seminários In-
ternos e 01 Seminário Externo, quando foi apresentado os resultados do Rela-

Apresentação

1 Agradecemos à equipe de pesquisadores e aos apoiadores on line e presencial (Distrito Federal e Amazonas) 
pelo entusiasmo e dedicação.

2 Técnica de pesquisa conhecida como Bola de Neve.

3 Para conhecer a Metodologia da pesquisa, sugerimos ler o Relatório Final deste estudo. 
Disponível em https://docs.google.com/document/d/1A1cQF8Cfsmee6ZatyQfkBA0zTXNAJYSv/
edit?usp=sharing&ouid=112471380214552839468&rtpof=true&sd=trueDisponíveis na página  web do Instituto 
Lula: https://institutolula.org/baixe-os-livros-da-pesquisa-sobre-representatividade-digital-no-brasil 
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tório Parcial. Além do Relatório Final, foi produzido este Livreto em formato on 
line e também está sendo disponibilizada revista on line com infográficos   que 
apresentam os principais dados do estudo .

 O presente estudo dialoga com lideranças e com grupos que se encontram 
na base das organizações sociais: os militantes e ativistas . A inclusão de ati-
vistas e militantes na investigação, como ocorreu na 1ª Etapa da Pesquisa, em 
2021, permitiu olhar os dois lados dos processos de representatividade, mobili-
zação e atuação no mundo digital. 

Pensar representatividade e inclusão digital à luz da democracia implica a 
procura constante de um olhar atento no sentido de incluir populações fragiliza-
das. Grupos que geralmente não são escutados nem contemplados em projetos, 
mesmo nos movimentos sociais.

Nesta 2ª. etapa da pesquisa , acompanhamos lideranças de entidades com 
representação nacional, ligadas à Central Única dos Trabalhadores (CUT) mas 
também dedicamos a atenção a ativistas, militantes e lideranças entre a popu-
lação 60 anos ou mais e a população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transgêneros, Travestis, Intersexuais, Assexuais, etc).

A escolha ocorreu porque na primeira fase do estudo, em 2021, a população 
60 anos ou mais e a população LGBTQIA apareceram como os públicos mais 
esquecidos na hora de realizar projetos, segundo as respostas das lideranças de 
movimentos sociais (sindicatos, associações, cooperativas, ONGs , entre outras 
organizações). 

Isso acontece mesmo que as pessoas com 60 anos ou mais representem 
17% da população no Brasil. Isto é, 37,8 milhões de pessoas (IBGE, 2021). Ou 
que os anos 2021-2030 tenham sido escolhidos como a década do envelheci-
mento saudável pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ou ainda que as 

4   Disponíveis na página  web do Instituto Lula: https://institutolula.org/baixe-os-livros-da-pesquisa-sobre-
representatividade-digital-no-brasil 

5   Disponíveis no site do Instituto Lula.

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

7   Na primeira etapa do estudo, em 2021, o foco os  foram ativistas, militantes e lideranças, em especial 
população negra e indígena, e também lideranças de diferentes movimentos sociais. Entre essas populações, os 
grupos mais fragilizados são as mulheres negras e indígenas.

8   A exceção dos movimentos sociais voltados para as temáticas específicas.
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projeções apontem para um Brasil com o dobro de pessoas idosas, quase 80 
milhões, em pouco mais de 20 anos. 

Já a invisibilidade das pautas LGBTQIA+ tampouco se limitam a falta de ação 
do Estado, em seus diferentes níveis e a violência institucional perpetrada por 
esse mesmo Estado. Também acontecem dentro dos movimentos sociais, como 
se o fato do Brasil ser o primeiro país do mundo em assassinatos LGBTQIA+ por 
quatro anos seguidos , não fosse suficiente para mobilizar ativistas, militantes 
e lideranças em torno do direito à vida, segura e com qualidade, independente 
dos objetivos gerais de cada instituição.  

Os dois grupos aparecem no estudo como geracionalmente opostos . Um 
concentra pessoas com 60 anos ou mais que nasceram no mundo analógico e 
que apresentam mais dificuldade para utilizar as tecnologias digitais, mesmo 
quando têm acesso à internet e a equipamentos de última geração. De outro 
lado está o grupo mais jovem, LGBTQIA+, com mais facilidade de lidar e se co-
municar no mundo digital, mas que ainda possui problemas de inclusão digital 
precária. 

A pesquisa foi finalizada em junho, mês em que ocorrem duas datas impor-
tantes para os públicos LGBTQIA+ e pessoas idosas: 

1) O mês da visibilidade LGBTQIA+  no Brasil, campanha contra o apagamento 
e a violência, ainda que a lei que proíbe homofobia no Brasil esteja em vigor 
desde 2019;  

9 No Brasil, a cada 29 horas uma pessoa é assassinada. Sobre os números da violência contra a população 
LGBTQIA+, ver o Observatório de Mortes e Violências LGBTQIA+ no Brasil. Disponível em https://
observatoriomorteseviolenciaslgbtibrasil.org/dossie/mortes-lgbt-2021/ Acesso em 10 jun.  

10 Embora tenhamos contado com pessoas LGBTQIA+ com mais de 60 anos entre os participantes.

11 O mês de junho remete à história do movimento LGBTI+ nos Estados Unidos. Em 1969, houve a rebelião de 
Stonewall em Nova Iorque, que foi desencadeada quando um grupo de homossexuais decidiram enfrentar 
a violência policial, da qual eram vítimas. A partir de 1970, ocorreu a primeira passeata nos Estados Unidos 
relacionadas a acesso à cidadania e a direitos. No Brasil, a primeira parada LGBT ocorreu em 1997 em São Paulo, 
e no final de junho do mesmo ano, em Porto Alegre. A parada LGBTQIA+ brasileira é considerada a maior do 
mundo.

12 A campanha internacional começou em 2006, sendo realizada pela Rede Internacional de Prevenção ao Abuso 
contra Pessoas Idosas (INPEA). Em 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu o dia 15 de junho 
como data internacional de conscientização sobre essa violência.

13 Entre janeiro e junho de 2022 foram denunciados  37 mil casos de violência contra as pessoas idosas ao Disque 
100, em um país cuja subnotificação é alta.  87% dos casos de violências denunciados foram impetrados por 
familiares das vítimas, em sua maioria filhos e netos homens. Sobre o tema, ver https://www.gov.br/mdh/pt-
br/assuntos/noticias/2022/junho/disque-100-registra-mais-de-35-mil-denuncias-de-violacoes-de-direitos-
humanos-contra-pessoas-idosas-em-2022#:~:text=Segundo%20as%20informa%C3%A7%C3%B5es%2C%20
de%20janeiro,de%20Direitos%20Humanos%2C%20Nabih%20Chraim .  Acesso em 15 de jun.
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2) O Junho Violeta , campanha de conscientização sobre a violência contra as 
pessoas idosas. 

São dois grupos sociais fragilizados que sofrem violência cotidiana  no mun-
do presencial e também na internet e cujo número de casos de violência  au-
mentaram consideravelmente no último ano. 

Vivemos tempos de disputas em múltiplos níveis no mundo presencial e vir-
tual. Essas disputas ocorrem entre narrativas que, de um lado, enfatizam o indi-
vidualismo, a meritocracia, a concorrência, os diferentes tipos de violências, o 
capitalismo e o desmantelamento do Estado de bem-estar social. E que contam 
com a proteção de um Estado baseado em uma lógica paternalista, machista e 
heteronormativa que exclui todos, todas e todes que são diferentes.

De outro lado, estão narrativas que defendem a vida em comunidade de for-
ma respeitosa e solidária, que se posicionam contra as lógicas capitalistas que 
consideram os sujeitos sociais apenas consumidores, descartando aqueles e 
aquelas em situação de fragilidade social.  

Neste lado, da solidariedade e da organização em torno de movimentos so-
ciais progressistas, estão os grupos organizados, aqueles em fase de organi-
zação e mesmo cidadãos e cidadãs que defendem a democracia e querem se 
sentir vistos e escutados, sem preconceito de qualquer tipo. Também se encon-
tram grupos consolidados  que defendem a democracia e a soberania nacional, 
mesmo que ainda encontrem desafios relativos à inclusão digital dentro suas 
diretorias, entre os associados/participantes, no entorno social  onde a institui-
ção atua e até mesmo na relação com outros grupos sociais fragilizados.

No que diz respeito aos ativistas, militantes e lideranças LGBTQIA+, este é 
o grupo que mais acessa internet e realiza ações políticas no mundo virtual . 
Como comentamos anteriormente, é o público mais jovem. Por outro lado, entre 
os estudados, é o público que mais sofre violência nas redes sociais digitais, 
como aponta o Capítulo 03. Ao ponto desta pesquisa realizar questionários para 
ativistas e militantes sem obrigatoriedade de identificação, para proteger o ano-
nimato dos respondentes, tamanho é o receio de novas violências em todo o 
país. Entre ativistas e militantes, 60 pessoas participaram do estudo. Outras 40 

14 Embora esta pesquisa não tenha chegado a aplicar questionários impressos entre a parcela mais fragilizada 
da população LGBTQIA+ por falta de infraestrutura e prazo, o que por si só, já indicaria um novo estudo, como 
aponta o Capítulo 03. REVISTA ARGOS .  A crise na representatividade democrática. Disponível em www.argos.
com.br/
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lideranças LGBTQIA+ também participaram da pesquisa.
Os dados sobre violências contra população LGBTQIA+ apresentados no Ca-

pítulo 03 confluem com outras pesquisas sobre o tema. Eles retratam não ape-
nas experiências de violência política, racista e de gênero, como também, cen-
sura, bloqueio de palavras, expressões e imagens do cotidiano, fetichização e 
outras estratégias de discriminação e exclusão da população LGBTQIA+ destes 
espaços, como acontece nos demais espaços sociais. E vai mais além, aponta o 
sofrimento psíquico dessa população, que sem apoio das famílias, das comuni-
dades, do Estado nem da maior parte das organizações sociais, acaba tomando 
medidas radicais, como o suicídio que tem aumentado no Brasil.

No que diz respeito à população 60 anos ou mais, foram os que mais partici-
param desta segunda fase da pesquisa, com 290 respondentes nos questioná-
rios on line, nos questionários impressos e nos dois grupos focais. No entanto, 
apenas 35 lideranças com 60 anos ou mais participaram da pesquisa, como 
aponta o Capítulo 02 deste Livreto. 

Entre os ativistas e militantes 60 anos ou mais 34% dos participantes deixa-
ram de usar redes sociais digitais por falta de conhecimento. Outros 58% res-
ponderam não ter deixado de usá-las. Entretanto, 4% deram outras respostas, 
como, por exemplo “nem tentei”, “nunca” ou “uso pouco”, como mostra o Capí-
tulo 02.

Os números da dificuldade digital aumentam quando comparados com os 
questionários impressos que apontaram que há,  ao menos 10 pessoas, entre 
25 respondentes, com exclusão digital total. Outros 40% dos participantes não 
sabem usar internet, usar equipamentos, plataformas ou programas, apesar de 
ter acesso ao mundo digital na residência. 

Como apontado na pesquisa realizada em 2021 e reforçado no  presente es-
tudo, a ideia de que apenas o  acesso à internet e aos equipamentos  por si seria 
sinônimo de inclusão digital, é equivocada. 

Outro foco deste estudo foram as lideranças de organizações de represen-
tação nacional. Como mostra o Capítulo 04, elas afirmaram que 60% dos as-
sociados com 60 anos ou mais têm problemas para acessar internet ou utilizar 
tecnologias digitais. Ou seja, não têm condições de exercer plenamente a cida-
dania e se relacionar no mundo virtual. Além disso, as próprias lideranças têm 
dificuldades digitais, como relataram os participantes de grupo focal on line es-
pecífico.
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Um dos grandes desafios desta pesquisa, como revela o Capítulo 04, dedi-
cado às lideranças,  foi lograr a participação das lideranças de organizações de 
porte nacional, majoritariamente sindicatos e representantes da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT). Apenas  25 lideranças  responderam ao convite desta 
pesquisa, apesar dos esforços de contato via redes sociais digitais, sites, telefo-
nemas, reuniões on line e até contato presencial em pelo menos três estados.

O resultado parece desanimador? Apenas a primeira vista, dada a participa-
ção das lideranças nos demais grupos. Se forem contabilizados os três grupos 
sociais, foi possível alcançar 100 lideranças em todo país que abriram a sua 
agenda para refletir individual e coletivamente os desafios enfrentados e sobre 
as possibilidades de inclusão digital no Brasil, levando em conta as invisibilida-
des, os preconceitos e apagamentos que ainda ocorrem. A voz das lideranças 
aponta para a necessidade das políticas públicas de inclusão digital  interliga-
das  com as políticas de inclusão social.

Ter acesso não confere alfabetização digital nem conhecimento automático 
de tecnologias, seja no uso e apropriação de equipamentos,  plataformas e pro-
gramas,  conteúdos, serviços e informações digitais. Muito menos compreensão 
sobre notícias digitais e fake news, como bem lembram os participantes do Ca-
pítulo 05, dedicado à escuta dos grupos focais on line.

 Ter acesso nessas condições é ter inclusão precária, onde uma pessoa pode 
ser considerada uma semi alfabetizada digital. Ou seja,  são  pessoas com mais 
dificudade de ler e compreender a realidade em um mundo complexo. Um 
mundo onde vivenciamos disputas de narrativas nas redes sociais digitais en-
tre indivíduos, movimentos sociais e grupos políticos e econômicos opostos que 
utilizam plataformas desenvolvidas por empresas estrangeiras. Estas, por sua 
vez, definem suas prioridades, assim  como a forma de utilizar os algorrítimos, 
de acordo com seus interesses. Interesses que não estão necessariamente rela-
cionados com a soberania nacional. 

Tal qual o analfabeto funcional, o analfabeto ou o semianalfabeto digital tam-
bém é pensado a partir de sua utilidade econômica de trabalho e/ou consumo. 
A precariedade do acesso ao mundo virtual e o desconhecimento dos formatos 
e linguagens  nas quais as empresas operam nas redes sociais digitais, intensi-
ficam ainda mais as diferentes desigualdades sociais.

O Capítulo 06 deCapsta publicação  condensa as dificuldades dos grupos 
estudados,  apontando propostas e estratégias que contribuam para a o fim da 
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inclusão parcial e da exclusão no mundo virtual, para a redução das desigual-
dades sociais, para o cuidado e segurança digital e para o fim dos preconceitos. 

Além disso, inclui sugestões que colaboram para o estímulo a novas profis-
sões virtuais e da inclusão de trabalhadores e trabalhadoras de empresas digi-
tais que se encontram excluídos dos direitos sociais e da proteção dos movi-
mentos sociais organizados. 

No Capítulo 07 temos a contribuição de André Barbosa Filho que apresenta 
as possibilidades das  Tecnologias Sociais como espaço de inclusão social no 
mundo virtual. 

Em 2022,  incluímos um Glossário que aparece ao final desta publicação. 
Nele, leitoras e  leitores poderão conhecer termos relacionados à investigação, 
incentivando novas aprendizagens relacionadas especialmente à diversidade, 
ao envelhecimento e ao mundo digital. Também incluímos dois Anexos onde 
aparecem os comentários dos dois pesquisadores convidados, durante a apre-
sentação do Relatório Parcial deste estudo e que ofereceram importante contri-
buição à pesquisa.

Desejamos uma boa leitura!
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Capítulo 1

André Barbosa Filho
Cosette Castro

Introdução

R epresentação democrática é um modo de participação política que 
ativa uma variedade de ações integradas. Tais ações buscam defen-
der os direitos legais de trabalhadoras e trabalhadores, impedindo o 
domínio   sem limites do capital, a sua supervisão imperativa e as ten-

tativas de controle de cidadãs e cidadãos. A democracia representativa é uma 
forma de governo original, que não é idêntica à democracia eleitoral.

A democracia representativa não é nem aristocrática nem um substituto im-
perfeito para a democracia direta, mas um modo de a democracia recriar cons-
tantemente a si mesma e se aprimorar. A soberania popular, entendida como 
um princípio regulador que guia a ação e o juízo políticos dos cidadãos, é um 
motor central para a democratização da representação .

Uma teoria da democracia representativa envolve uma revisão da concepção 
moderna de soberania popular que conteste o monopólio da vontade na defini-
ção e na prática da liberdade política. Ela marca o fim da política do sim ou não, 
o início da política como uma arena de opiniões contestáveis e decisões sujeitas 
à revisão a qualquer tempo

A suposição subjacente à separação entre “o homem” e “o cidadão”, a qual 
Karl Marx famosamente condenou por sua hipocrisia, era a de que a esfera po-

15 A crise da Representatividade democrática (arcos.org.br) .

16 MARX, Karl. Sobre a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão. Liberdade, Igualdade, Propriedade e 
Segurança. Tradução de Emil Asturig Von Munchen. Editora Boitempo, 2014, págs., 78 – 81

Novas Formas de Representação
Diante da Transformaçao Digital
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lítica deve ser independente da esfera social (e em particular dos interesses 
econômicos e das crenças religiosas). Isso é necessário para que sejam obtidas 
a igualdade legal e a organização impessoal do Estado .

A representação não pertence apenas aos agentes ou instituições governa-
mentais. Designa uma forma de processo político que é estruturada nos termos 
da circularidade entre as instituições e a sociedade, e não é confinada à delibe-
ração e decisão na assembleia. 

Sua consolidação durante o século XX, com a adoção do sufrágio univer-
sal, reflete a transformação democrática tanto do Estado quanto da socieda-
de. Também reflete o crescimento do mundo complexo da opinião pública e da 
vida associativa, que dão ao juízo político um peso que ele nunca teve. 

A generalidade da lei e os critérios de imparcialidade derivados da cidadania 
nem deveriam nem necessitariam ser realizados as custas da visibilidade polí-
tica do agente humano. As múltiplas fontes de informação e as variadas formas 
de comunicação e influência que os cidadãos ativam através da mídia, movi-
mentos sociais e partidos políticos dão o tom da representação em uma socie-
dade democrática, ao tornar o social, político .

A representação política transforma e expande a política na medida em que 
não apenas permite que o social seja traduzido no político; ela também promo-
ve a formação de grupos e identidades políticas. Acima de tudo, ela modifica a 
identidade do social, uma vez que, quando as divisões sociais se tornam políti-
cas ou adotam uma linguagem política, elas adquirem uma identidade na arena 
pública de opiniões  .

É, portanto, apropriado dizer que a compreensão da representação como 
uma instituição democrática, ao invés de um recurso ou uma segunda alterna-
tiva, coincide com a reabilitação de uma dimensão ideológica inevitável da po-
lítica. Isso porque a política, no contexto da representação, envolve um proces-
so complexo de unificação-e-desunião dos cidadãos, que os projeta para uma 
perspectiva orientada para o futuro. 

17 MARX, Karl. Zur Judenfrage (Acerca da Questão Judía) (Agosto – Dezembro 1843), in : ibidem, Vol. 1, pp. 347 - 
377. Assinalo que o presente texto de Marx foi publicado, pela primeira vez, nos “Anais Franco-Alemães”, em 
fevereiro de 1844. Tradução Emil Asturig vom Munchen, Editora Boitempo, 2015

18 OLIVEIRA ELIAS, Bruno. Direitos do Homem e do Cidadão”: a crítica de Marx sobre a questão judaica. Editora UnB: 
Brasília, 2015.  

19 A tradução do texto “O Pessoal É Político” está disponível em https://we.riseup.net/assets/190219/
O+Pessoal%2B%C3%A9%2BPol%C3%ADtico.pdf
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Representações sindicais e associativas
Antes de tratar das organizações sociais, vale lembrar o slogan o pessoal é 

político, criado pela ativista Carol Hashich  durante a segunda onda do feminis-
mo nos anos 60/70 . Ela se referia a uma primeira instância, a relação entre a 
experiência pessoal, o contexto em que cada cidadã e cidadão vive e as estru-
turas sociais e políticas, levando em conta que as representações sociais repro-
duzem valores, crenças, esteriótipos e preconceitos baseados no patriarcado ,  
Essa experiência pessoal é política, mas é no social, no grupo organizado, que 
as mudanças têm a possibilidade de sair do plano individual e ganhar força para 
beneficiar diferentes grupos sociais.

Vejamos o caso do sindicalismo. Trata-se de um instrumento social que agru-
pa trabalhadores assalariados para a proteção dos seus interesses econômicos, 
profissionais, sociais e políticos dos seus associados. Além disso, é também um 
espaço de debate político onde os trabalhadores reunindo-se em sindicatos po-
dem exercer seus papéis enquanto cidadãs e cidadãos dentro da sociedade na 
qual se configura (ou deveria se configurar) um Estado Democrático de Direito.    

O fenômeno sindical emerge da necessidade da classe trabalhadora em unir 
esforços a fim de lutar por causas relacionadas à defesa de interesses comuns, 
como melhores condições de trabalho e salários. Esse movimento ocorre por 
conta do conflito de interesses existentes entre as classes sociais onde se opu-
nham empresários, interessados no lucro e no crescimento de seus negócios, e 
a classe trabalhadora.

Os sindicatos emergem no seio da classe operária como uma forma de or-
ganização exclusiva de categoria profissional ou econômica em cada município, 
visualizando uma rápida e efetiva garantia dos direitos trabalhistas e das me-
lhorias da categoria. Mais tarde se expandem para o Estado, região ou país até 
chegar à internacionalização e a criação de centrais sindicais, como a CUT no 
século XX.

As diversas mutações sociais e econômicas operadas mundialmente, em 
todas as dimensões, são evidentes também no mundo do trabalho. Isso pode 
ser observado de diferentes formas a partir da chegada e expansão da internet:

20 No contexto do movimento feminista representou um desafio à família nuclear e aos valores que reforçam 
papeis, crenças e ideais de família, representações sociais baseadas na heterossexualidade e no patriarcado. 

21 Sobre o tema, ver o Glossário ao final do Livreto.
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1 Com os negócios realizados virtualmente durante 24 horas, independente de es-
paço geográfico e temporal; 

2 Com o crescimento das fusões;

3 Com a ampliação dos conglomerados  que reduzem os negócios locais e nacio-
nais e extinguem bairros tradicionais transformando a configuração e identidade 
das cidades;

4 Com a informatização dos postos de trabalho;

5 Com a extinção de funções, substituindo seres humanos por sistemas informa-
tizados;

6 Com a constante tentativa de redução dos direitos trabalhistas; 

7 Com o aumento do trabalho precário, também conhecido como uberização dos 
trabalhadores e trabalhadoras que inclui terceirizados, subcontratados, trabalha-
dores tempo reduzido, entre outras formas aviltantes de contratação;

8 Com a redução das empresas públicas e do funcionalismo público e adoção de 
políticas de estado mínimo;

9 Com o incentivo a individualização e ao empreendedorismo, ampliando o número 
de jovens e adultos que nunca tiveram carteira de trabalho;

10 Com programas de primeiro emprego com salários aviltantes e sem direitos tra-
balhistas, estimulando a competitividade, a individualização e a não participação 
em organizações sociais;

22 Conjunto de empresas que são dependentes de uma única empresa, a matriz. Trata-se da junção de empresas 
de diversos ramos sob a mesma estrutura corporativa.

23 Isso ocorre entre homens e mulheres brancas, entre homens brancos e homens negros e indígenas, entre 
mulheres brancas e mulheres negras, pardas e indígenas, e entre homens brancos e mulheres brancas, negras, 
pardas e indígenas. 

24 Como apontam os resultados da 1ª. e 2ª. Etapas da pesquisa Democracia, Representatividade e Inclusão Digital, 
disponíveis no site do Instituto Lula e no aplicativo ILula.
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11 Com a continuidade das diferenças salariais para mulheres e homens, por ques-
tões de gênero, raça , identidade sexual e idade, mesmo que desempenhem a 
mesma função;

12 Com a exigência de novos aprendizados no mundo digital, independentemente 
da idade, embora o país tenha graves problemas de infraestrutura tecnológica, 
acesso à internet, de alfabetização digital, de inclusão digital precária e mesmo 
exclusão total ;

13 Com o crescimento dos relacionamentos virtuais entre cidadãs e cidadãos e em-
presas, em detrimento dos relacionamentos presenciais; dificultando a compre-
ensão dos grupos sociais fragilizados, com dificuldade de acesso à internet, com 
analfabetismo ou semi-alfabetismo digital ou sem equipamentos atualizados;

14 Com a redução e exclusão de pessoas acima de 50 anos do mercado de trabalho 
privado;

15 Com os constantes ataques ao direito à aposentadoria e apagamento das pes-
soas com 60 anos ou mais e outros grupos fragilizados, como a população LGB-
TQIA+.

Com efeito, as múltiplas alterações ocorridas no seio da classe trabalhadora 
e do universo produtivo apontam para uma necessária reformulação do mo-
vimento sindical, no sentido de fazer frente às novas demandas que se apre-
sentam, incluindo os grupos de trabalhadoras e trabalhadores fragilizados, com 
trabalho precário. 

Compreender essas mudanças e a realidade atual do trabalho é crucial para 
a própria sobrevivência do sindicalismo. Além disso, cabe uma pausa para 
análise pormenorizada de importante alteração legislativa, trazida pela Lei nº 
13.467/2017, denominada de Reforma Trabalhista, no que tange ao estabeleci-

25 SINDIS A história do sindicalismo no Brasil. Disponível em: www.sindis.org.br/artigos acesso em 07.05.2022

26 Sobre o termo, ver  o Glossário no final do Livreto. Para a  aprofundar a discussão,  ver: SLEE, Tom. Uberização: 
a nova onda do trabalho precarizado. Editora Elefante, 2019; ABÍLIO, Ludmila Costhek; AMORIM, Henrique; 
GROHMANN, Rafael. Uberização e plataformização do trabalho no Brasil: conceitos, processos e formas. 
Sociologias, v. 23, p. 26-56, 2021.

27 Preconceito em relação a pessoas idosas.



DEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE. 

20

mento da contribuição sindical como facultativa e o evidente abalo na atuação 
sindical .

A redução do proletariado industrial andou de mãos dadas com o surgimento 
de formatos cada vez mais desregulamentados de trabalho. Atualmente, há um 
enorme incremento do subproletariado fabril e de serviços, o que se conhece 
como trabalho precarizado (aí incluídos os terceirizados, subcontratados, pes-
soas que trabalham com tempo reduzido, entre outros formatos) e como uberi-
zação  do trabalho. São inegáveis, igualmente, a crescente feminização , racia-
lização e idadismo no trabalho, com salários mais altos entre homens brancos 
do que os demais grupos sociais, a expansão do terceiro setor e o acréscimo de 
assalariados médios e dos trabalhadores em domicílio.

Outro fator é a eliminação da atividade fiscalizadora dos sindicatos na resci-
são dos contratos individuais do trabalho, quando da exclusão da homologação 
das rescisões contratuais. Atrelado a isso, cria um procedimento, com participa-
ção do sindicato, que é o “termo de quitação anual das obrigações trabalhistas” 
celebrado periodicamente durante o contrato de trabalho. 

É importante registrar que, embora o capital tenha se expandido em pers-
pectiva transnacional com mais ênfase após a chegada da internet  –, os sindi-
catos ainda funcionam dentro da mesma lógica de sempre. Ou seja, promovem 
atuação local, em geral sem transpor os limites nacionais e internacionais, sem 
dialogar com outras categorias, sem olhar para outros grupos sociais, para o 
entorno de onde atua nem mesmo para grupos que sobrevivem com trabalho 
precarizado.

Teletrabalho e home office
Regulamentar o home office em bases que preservem o direito dos trabalha-

dores (com carteira assinada ou não) e a organização sindical é um dos desafios 
mais urgentes das lideranças sindicais. Enquanto o teletrabalho já é reconhe-
cido em lei, a questão do home office aparece com cada vez mais assiduida-

28 Embora existam desde a época das navegações e tenham crescido com a ampliação dos transportes e 
comunicação.

29 DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos   www.dieese.org.br

30 Portal Mundo Sindical -  Sindicalismo levado a sério!   Disponível em www.mundosidical.com.br 

31 Sobre LER, ver Glossário. 

32 Sobre DORT, ver Glossário.
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de nas mesas de negociações instaladas durante as campanhas salariais das 
diferentes categorias profissionais, principalmente em tempos de pandemia. 
Dos 20.038 acordos ou convenções coletivas firmados em 2020, 2.738 (13,7%) 
contêm cláusulas dedicadas ao assunto, de acordo com o Dieese.  Observa-se 
um salto em comparação ao ano anterior. Em 2019, o home office estava previs-
to em 284 negociações (1,2%), segundo levantamento do órgão .

É alta a exposição à LER /DORT  e crescente a manifestação de patologias de 
natureza psicológica associadas à informatização, ao home office e ao teletraba-
lho. Além disso, é preciso acrescentar questões como as jornadas de trabalho e 
o pagamento de horas extras. Em geral, as pessoas trabalham mais em regime 
de home office, realizando jornadas extenuantes sem contrapartida financeira 
pelo excesso de horas trabalhadas. O Brasil ainda carece de um projeto pro-
gressista sobre o tema da transformação digital, suas consequências no mundo 
do trabalho e as interseccionalidades (Creshaw, 1989) existentes entre gênero, 
raça, orientação sexual, idade, inclusão social e digital.

Sindicalismo e violência digital
A Pesquisa ‘Democracia e Representatividade, Novas formas de representa-

ção diante da transformação digital “em seu Capítulo 03 – “Lideranças de Âm-
bito Nacional, Sindicatos e Inclusão Digital” traz informações sobre a violência 
digital no âmbito das entidades representativas, especialmente as instituições 
sindicai, como reproduzimos a seguir: 

“Sobre a violência na internet, 44% das lideranças revelaram que a organi-
zação sofreu ataques. Outros 44% disseram que não houve violência e 12% não 
souberam informar. Quando a pergunta se refere à esfera individual, o percen-
tual de violência cresce para 68%. Embora questionadas, nenhuma das lide-
ranças quis relatar as experiências que vivenciaram. Os participantes do grupo 
focal, enfatizaram que os sindicatos sofreram principalmente, nos últimos cinco 
anos, com perfis falsos, críticas da sociedade em geral em relação a greves, xin-
gamentos e questionamento sobre a legitimidade do sindicato.” 

Considerações Finais 
Com a automação, o uso de sensores, a robótica, a digitalização e o fim de 

espaço de trabalhos e funções, entre outras transformações,  o fenômeno da re-

33 Sobre o tema, ver o Capítulo 04 deste Livreto, de autoria da pesquisadora Rose Vidal.
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volução tecnológica tem provocado mudanças estruturais no sistema produtivo 
e nas relações laborais. Seus efeitos e consequencias ainda estão sendo men-
surados, tanto em termos de perdas de postos de trabalho, de precarização do 
trabalho, quanto em termos de concentração de riqueza e renda.

Vale recordar que o desenvolvimento científico e tecnológico deve ser visto 
como ferramenta em 02 dimensões: uma técnica e outra humana levando em 
conta a proposta de evitar a concentração de riqueza e de renda, sob pena de 
aprofundamento da desigualdade, da miséria e da exclusão social.

1) Na dimensão técnica tem como objetivo
1.1) a inovação, o aprimoramento da técnica;
1.2) o aumento da produtividade e a redução de custos;
1.3) a ampliação da oferta de bens e serviços à população,
1.4) a melhoria da logística, da comunicação, do transporte e da comerciali-

zação; e
1.5) a eficiência em sentido amplo.

2) Na dimensão humana tem como objetivos:
2.1) o bem-estar, com redução das desigualdades e eliminação da miséria;
2.2) a redução do tempo de trabalho, o aumento da renda e o acesso ao ensi-

no e à educação à distância;
2.3) a redução da presença das pessoas no trabalho repetitivo, insalubre, mo-

nótono e isolado, com melhoria da saúde, da mobilidade e da segurança 
do trabalhador;

2.4) o equilíbrio socioambiental; e
2.5) a ampliação do convívio social, da qualidade de vida, da dignidade das 

pessoas  e dos espaços lúdicos.

A revolução tecnológica em curso, para além dos aspectos éticos e de pri-
vacidade, tem reflexos sobre o modo de viver, conviver, aprender, produzir, tra-
balhar e se relacionar com o mundo e com o entorno social. Isso requer, de um 
lado, uma mudança na formação e qualificação das trabalhadoras e trabalhado-
res, independente da relação de contrato estabelecida, assim como das militân-
cias e lideranças. 

34 JUS BRASIL Home office e teletrabalho vantagens e riscos trabalhistas. Disponível em  www.jusbrasil.com.br  O
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De outro lado, requer políticas públicas que distribuam os benefícios da 
inovação tecnológica, ofertando infraestrutura de redes com caráter universal, 
acesso subsidiado aos equipamentos, alfabetização digital que inclua a produ-
ção de conteúdos digitais e a análise das mídias, das redes socais digitais (RSD) 
e a compreensão sobre notícias falsas, também conhecidas como fake news. 
Além disso, é preciso pensar a segurança e o cuidado na internet como fator 
estratégico para evitar a violência na internet, seja aquela voltada às lideranças, 
à militância e aos demais associados. Também é necessário repensar a relação 
com a população do entorno e a ampliação de projetos, tendo em vista o mundo 
complexo e a interrrelacionalidade entre o meio ambiente e os diferentes gru-
pos sociais que convivem com as organizações sociais. 
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Capítulo 2

Rodrigo Bonicenha

Introdução

OBrasil é um país que testemunha um acelerado processo de envelhe-
cimento populacional. Tal fenômeno acontece, diferente dos países 
ditos ‘desenvolvidos’, em uma janela de tempo curta, sendo neces-
sária uma atuação política ainda mais eficiente para promoção de 

melhores condições de vida.
Esse fato se desenrola sem que tenha sido logrado diminuir disparidades 

sociais, sem que políticas públicas tenham sido universalizadas e que melhores 
condições de vida tenham sido garantidas para a maioria da população. 

Os árduos avanços sociais conquistados após o Pacto Social de 1988, princi-
palmente garantidos pelos períodos de governos progressistas, vêm sendo ata-
cados e desmantelados em velocidades e ritmos impressionantes (CARDOSO 
JR., et. al., 2022). Esses ataques ocorrem em setores fundamentais da socieda-
de, entre eles a saúde, o meio ambiente, a cultura, as universidades, em especial 
as públicas, o funcionalismo público, entre outros. 

Desde a redemocratização, o foco das políticas públicas vem privilegiando 
crianças e adolescentes, como pode ser observado nos programas existentes 
para esses públicos. Já o envelhecimento populacional brasileiro é, em grande 
medida, marcado por lacunas e vazios históricos em termos de políticas públi-
cas (SBGG, 2022). 

Como exemplo paradigmático, está o fato que a taxa de analfabetismo brasi-
leira é três vezes maior entre pessoas idosas do que entre jovens, indicando que 
muitas dessas pessoas envelheceram sem oportunidades de acesso à educação 

Apontamentos sobre a inclusão digital 
entre pessoas idosas no Brasil
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formal. Mesmo o Estatuto do Idoso, sancionado em 2003, ainda não foi comple-
tamente implementado e está longe disso (BRASIL, 2020). Faltam programas 
e serviços para esse contingente populacional tão expressivo e diverso que em 
2021 chegou a 37,7 milhões de brasileiros e brasileiras (IGBE, 2021a). 

A Constituição Federal e outros marcos legais oriundos desse período foram 
fundamentais para que mecanismos de controle e participação social fossem 
criados. Apesar dos limites institucionais desses espaços, promovem ganhos e 
conquistas sociais por direitos.

Desde o segundo semestre de 2016, estes espaços de controle e participa-
ção social passam por ataques e processos de fechamento e desmobilização. 
Em 2019, após as eleições, o alvo foi o Conselho Nacional do Idoso. O Conselho 
foi destituído em 2019 pelo Governo federal para a instalação de um conselho 
não representativo da diversidade da sociedade civil. 

A 5a Conferência Nacional da Pessoa Idosa, realizada em 2021 em plena 
pandemia, aconteceu sem a participação social esperada. Aos delegados que se 
sujeitaram participar da Conferência, foi relegado o papel de espectadores de 
um processo pouco democrático e transparente. 

O Covid-19 agravou ainda mais a condição do país e, em especial, das pes-
soas idosas, as maiores vítimas dos descasos promovidos pelo governo federal. 
Diversas pesquisas indicam que as condições de vida pioraram e as pessoas 
idosas encontram-se como um dos principais grupos afetados pela crise sani-
tária, econômica, nutricional, pelo desemprego, fome, entre outros problemas 
sociais (ROMERO et al., 2021; ABRASCO, 2020; LIMA, GIACOMIN, 2020, CA-
MARANO, 2021 entre outros). 

Esse contexto é muito desfavorável para o envelhecimento populacional.
Indicadores como a escolaridade, as condições socioeconômicas, o local de 

moradia e os níveis de inclusão digital mostram que as populações mais pobres, 
negras, periféricas, indígenas, quilombolas, envelhecem em piores condições 
que outros grupos sociais (WHO, 2015). O grupo mais privilegiado é a popula-
ção majoritariamente branca que vive em bairros centrais/nobres, com infraes-
trutura disponível, nas grandes cidades.

Esse trabalho busca compreender, dentro do contexto da pesquisa “Demo-
cracia, representatividade e inclusão digital no Brasil”, como acontece a inclu-
são digital das pessoas idosas, considerando o envelhecimento populacional de 
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nossa sociedade e a diversidade das velhices.

Aspectos metodológicos
Este capítulo apresenta dados quantitativos e qualitativos levantados ao lon-

go da segunda fase da pesquisa “Democracia, representatividade e inclusão 
digital no Brasil”. Essa fase da pesquisa obteve a participação de 290 pessoas 
idosas, por meio de questionários on line, questionários impressos e de grupos 
focais. Os dados foram analisados por meio dos métodos mistos explanatórios 
sequenciais (Creswell, 2014).

Entre as 290 participantes, 203 foram de pessoas idosas ativistas ou militan-
tes, ou que já atuaram ou estiveram ativas em algum movimento social, coletivo 
ou grupo em luta por direitos sociais, que responderam ao questionário on line 
disponibilizado na internet por meio da platafoma google forms . 

Outras 35 pessoas idosas foram lideranças de movimentos sociais, organi-
zações da sociedade cívil, sindicatos ou coletivos que responderam ao questio-
nário on line específico para lideranças.

Houve a participação de 29 pessoas idosas que responderam a questioná-
rios impressos que foram aplicados no Distrito Federal com pessoas que sofram 
exclusão digital ou inclusão precária. Quatro desses questionários impressos 
foram descartados por não apresentarem as páginas completas, totalizando 25 
questionários válidos. A proposta foi ampliar a amostra de pessoas idosas par-
ticipantes entre camadas mais vulnerabilizadas. 

Também foram enviados questionários impressos ao Estado do Amazonas. 
Durante a elaboração do Relatório Final chegaram 15 questionários impressos 
com respostas de participantes da Região Norte. Os 15 questionários foram 
descartados por chegarem com apenas metade das respostas.

Foram ainda realizados 02 grupos focais on line, com duração de 2 horas 
cada um e que contaram com a participação de 15 pessoas idosas. O primeiro 
grupo focal teve a participação de 07 pessoas idosas ativistas e militantes, reali-
zado em abril de 2022. O segundo grupo focal on line contou com a participação 
de 06 lideranças com 60 anos ou mais, em maio.

35 questionário on line recebeu 238 respostas na plataforrma google forms. Destas, 14% foram de pessoas entre 
50 e 59 anos e não foram consideradas entre as respostas válidas por não fazerem parte do grupo estudado. 
Sendo assim, foram consideradas 203 respostas no questionário de pessoas idosas militantes ou ativistas.  
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Sobre o Envelhecimento 
O envelhecimento é um processo multidimensional, particular a cada pes-

soa que envelhece, sendo assim também diverso. No caso brasileiro, o enve-
lhecimento populacional é prioritariamente feminino, os homens costumam 
falecer mais cedo. Segundo o IBGE (2021b) as mulheres vivem, em média, até 
os 80 anos e os homens 73, sem considerar aqui os efeitos da pandemia na 
expectativa de vida. Com a pandemia, os brasileiros perderam quatro anos de 
vida (CNN, 2022a).

Já o papel do cuidado é realizado em 96% dos casos (IBGE, 2020 apud CAS-
TRO, 2021), pelas mulheres. 17% representam cuidadoras profissionais e ou-
tros 82%, cuidadoras familiares, que realizam um trabalho não remunerado. 
Um “não trabalho”, conforme Castro (2020, 2021). 

Conforme estudo da agência britânica OXFAM (2020), o trabalho de cuidado 
gratuito representa uma economia de 10 trilhões de dólares ao ano para os Es-
tados, que se desresponsabilizam da atividade de cuidar.

Segundo Castro (2020, 2021), os Estados, entre eles o Brasil, transformaram 
o cuidado em uma atividade privada. Isto é, uma responsabilidade do âmbito da 
família, deixando de se envolver, e assumir a corresponsabilidade do cuidado 
coletivo das pessoas idosas. 

No Brasil, a população com 60 anos ou mais corresponde, de acordo com o 
IBGE (2021a), a 37,7 milhões de pessoas, representando mais de 17% do total 
populacional brasileiro. Em termos absolutos, o grupo que mais cresce é o das 
pessoas com 60 a 69 anos, porém, em termos relativos, o grupo com 80 anos ou 
mais são os que mais aumentam proporcionalmente (ALVES, 2020). 

Também merece ser levado em conta os números da população 50 a 59 
anos no Brasil. Atualmente, de acordo com o IBGE (2021a), a população com 50 
anos ou mais representam mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras (26% 
do total da população brasileira). No entanto, apenas 3% a 5% encontram-se 
nos quados das organizações do mercado trabalhando com carteira assinada, 
conforme matéria da Revista Você/RH. 

O teste nacional do Censo 2022, atrasado há dois anos, mostra que a popula-
ção feminina brasileira é maior do que a masculina, assim como que em alguns 
lugares do país, como nos bairros de Amarilina (Salvador-BA), Araças (Vila Ve-
lha-ES) e Minas Brasil (Belo Horizonte-BH), as pessoas idosas representam 1 a 
cada 4 habitantes (CNN, 2022b).



DEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE. 

28

As pessoas idosas representam aproximadamente 17% de nossa população. 
Em alguns locais, como apontado, elas já são mais do que 20% da população, 
chegando a 25%. Ainda assim, não são o centro do debate político e da criação 
de políticas públicas como deveriam, considerando que o Brasil é um país que 
se considera jovem e onde o etarismo, o idadismo e o ageismo, vários nomes do 
preconceito de idade, proliferam. 

Há uma disparidade, de acordo com os indicadores sociodemográficos, en-
tre as velhices existentes nos diferentes grupos sociais que vivem em territo-
rialidades diversas. Para fins de ilustração, a expectativa de vida aos 60 anos 
de idade em diferentes distritos da cidade de São Paulo é de mais de 10 anos 
de vida. Já uma pessoa idosa no distrito periférico de Vila Curuça, localizado a 
mais de 23km do Centro da cidade, viverá, em média, mais 18 anos, enquanto 
uma em Alto de Pinheiros, localizada a aproximadamente 6km do Centro, vive-
rá mais 29 anos (SÃO PAULO [CIDADE], 2020, p. 48-49). 

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, com disparidades so-
ciais e regionais evidentes, as diferenças entre as possibilidades e condições de 
envelhecimento com qualidade de vida são ainda maiores, especialmente entre 
grupos vulnerabilizados, como é o caso de grande parte das pessoas com 60 
anos ou mais. 

O conceito de interseccionalidade proposto por Kimberlé Crenshaw (1989) 
reforça a relevância de considerar os aspectos de gênero, etnia, classe social, es-
colaridade, local de moradia, acesso à internet e níveis de alfabetização digital, 
violência na internet, entre outros. Tais categorias contribuem para conhecer as 
disparidades no envelhecimento e das velhices. 

Considera-se nesta pesquisa os diferentes níveis de alfabetização digital en-
tre os grupos sociais, que a 1a fase do estudo classificou em: incluídos, incluídos 
precariamente e excluídos (BARBOSA FILHO, CASTRO, 2021, p. 4). 

No caso das pessoas idosas, muitas delas sem acesso ao ensino formal ou 
que passaram por poucos anos nos bancos escolares, o analfabetismo funcional 
ou total alia-se ao digital, excluindo ou incluindo precariamente grande parte da 
população. 

Em pesquisa (SANTOS, 2022) que avaliou o uso das Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (TICs) entre pessoas idosas do Brasil, o gênero não foi um 
fator determinante de exclusão. O estudo mostra que 67% dos homens e 66% 
das mulheres com 60 anos ou mais não usam tecnologias digitais. Apontou ain-



NOVAS FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DIANTE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITALDEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE. 

29

da que tanto o local de moradia, a classe social quanto o nível de escolaridade 
foram considerados aspectos que impactam diretamente na exclusão ou inclu-
são digital entre pessoas idosas. 

Entre pessoas idosas que viviam na área urbana, chegava a 64% o índice 
daquelas sem acesso às tecnologias e à internet. Entre as pessoas residentes 
em áreas rurais, o número saltava para 82%. 

O estudo mostrou ainda que 24% das pessoas idosas da Classe A não usam 
tecnologias digitais. No outro lado da pirâmide social, entre as Classes D e E, 
os números da exclusão saltaram para 82% das pessoas com 60 anos ou mais. 

Já entre as pessoas idosas com nível universitário, os excluídos representa-
vam 18% da população, enquanto entre as pessoas analfabetas ou com ensino 
fundamental incompleto, a exclusão chegava a 95%. Do lado contrário, entre o 
que a autora chamou de usuários de alta intensidade, os com nível superior são 
60%, enquanto os com até o nível fundamental completo são 6% do total de 
usuário idosos.

Estes dados corroboram com a análise qualitativa dos questionários impres-
sos da presente pesquisa realizada no Distrito Federal no mês de abril na parte 
que se refere aos catadores de lixo: 95% deles sofrem exclusão digital e não têm 
acesso à internet.

Por fim, uma última dimensão desse estudo que nos interessa é o fato de 
que estar na População Economicamente Ativa (PEA) ou não também implica 
em exclusão digital. Entre as pessoas idosas na PEA, 43% são usuárias das TICs, 
enquanto 30% são usuárias entre as “Não-PEA”.

 Inclusão digital entre militantes/ativistas e lideranças com 60 anos ou mais
Esta seção do capítulo, tratará dos dados levantados na segunda fase da pes-

quisa “Democracia, representatividade e inclusão digital”. Na primeira parte, 
trataremos das características e perfis dos participantes da pesquisa, na se-
gunda traremos os apontamentos acerca do acesso à internet e outros recursos 
tecnológicos e digitais.

Características e perfis dos participantes da pesquisa
Em termos da faixa etária das pessoas idosas participantes (Tabela 1), o 

maior grupo em todos os tipos de participantes foram os entre 60 e 69 anos. 
Somente no grupo focal de ativistas e militantes que parrticipantes com 60 a 69 
anos e 70 a 79 anos representaram 43% respectivamente.
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TABELA 1. PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA POR FAIXA ETÁRIA

203
ativ. 

quest.
on line

35
lider. 

quest.
on line

25
quest. 

impresso

07
ativ.

grupo 
focal

06
lideranças 

grupo 
focal

60- 69 anos 62,6% 65% 76% 43% 66,7%

70-79 anos 34% 32% 20% 43% 33,3%

80-89 anos 3,4% 3% 4% 14% -

 Como era esperado,  a maior parte dos participantes encontram-se entre os 
60 aos 79 anos. Apesar do grupo das pessoas idosas com 80 anos ou mais ser 
o que mais cresce proporcionalmente, tende a ter laços sociais mais restritos. 
Além disso, são pessoas para quem os processos de inclusão digital ocorreram 
em menor medida do que as gerações que os seguiram estando economica-
mente ativas nos últimos anos e décadas. De todo modo, nota-se que a partici-
pação das pessoas idosas com 80 anos ou mais foi menor.

Entre o público mais abrangente que participou da pesquisa, aquele que res-
pondeu ao questionário on line para militantes e ativistas com 60 anos ou mais, 
o maior contingente foi o de pessoas que se reconhecem como brancas (Tabela 
2). Nos outros grupos participantes, esses valores mudam mostrando que as li-
deranças são em sua maioria pretas ou pardas, assim como os participantes do 
questionário impresso e os ativistas ou militantes que estiveram no grupo focal.

TABELA 2. PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA POR RAÇA, COR OU ETNIA

203
ativ. 

on line

35
lider. 

quest.
on line

25
quest. 

impresso

07
ativ.

grupo 
focal

06
lideranças 

grupo 
focal

Preto 7,9% 44% 12% - 100%

Pardo 18,7% 21% 52% 71% -

Indígena - - 8% - -

Amarela 1% 3% - - -

Branca 72,4% 32% 28% 29% -
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Também é possível notar que quase não houve participação de pessoas ido-
sas indígenas, sendo a exceção entre participantes do questionário impresso. 
Tal fato se explica, em grande medida, por serem os grupos mais vulnerabiliza-
dos e, portanto, aqueles com menor acesso aos recursos digitais. 

Em relação à identidade de gênero, a maior parte dos participantes foram de 
mulheres e homens cisgêneros, ou seja, se identificam com o sexo definido no 
nascimento. Sendo que as mulheres superaram os homens como participan-
tes dos 3 questionários. Foram 75,9% das participantes do questionário on line 
de ativistas e militantes, 68% das que responderam ao questionário impresso 
e 53% entre as lideranças que responderam ao questionário on line. No caso 
dos grupos focais, o realizado com ativistas e militantes contou com 62,5% de 
participação de mulheres e o com lideranças teve 50% de mulheres e 50% de 
homens.

Quando consideramos a orientação sexual dos participantes, a maioria se 
declarou heterossexual. No caso dos questionários online com ativistas, foram 
95,% dos respondentes e 94% entre as lideranças. Entre participantes do ques-
tionário impresso, foram 72%, sendo que 20% dos participantes desse grupo 
preferiram não responder a essa questão. Entre participantes dos grupos focais, 
todos se declararam heterossexuais.

Isso é, em grande medida, reflexo do contexto social em que esses grupos 
envelheceram, onde pautas de grupos sexuais diversos tinham menor visibili-
dade e eram mais restritas. A questão da sexualidade das pessoas idosas, em 
especial das ligadas à orientação sexual e identidade de gênero refletem os pre-
conceitos que esses grupos enfrentam. São comuns as invisibilizações entre 
pessoas idosas que não se identificam como cisgêneras ou heterossexuais, sen-
do que muitos atendimentos sociais e de saúde supõem que todas as pessoas 
idosas estejam enquadradas nessas categorias.

A maioria dos participantes vivem em cidades, sendo esse também um 
reflexo do fenômeno mais amplo do envelhecimento populacional que é, em 
grande medida, urbano. No caso do questionário on line com ativistas, 91,6% 
afirmaram viver em cidade, no do questionário impresso foram 88%, por fim, 
entre os questionários das lideranças foram 100% das respostas de residentes 
de cidades.

As respostas variavam entre bairros com fácil acesso e infraestrutura ou 
bairros mais afastados e periféricos. Mas, de todo modo, a maioria dos partici-
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pantes vivem em cidades. No caso do grupo focal com ativistas e militantes foi 
possível uma amostra mais diversa em termos de local de residência, sendo que 
25% vivem na zona rural e 12,5% em uma ilha, com isso surgiram questões que 
não teriam sido abordadas somente com moradores de cidades, em particular 
em termos do acesso à internet e sua disponibilidade.

A maioria das pessoas idosas que responderam ao questionário on line de 
militantes e ativistas vive em imóvel próprio (85,7%), outros 10,3% vivem de 
aluguel e 3,9% vivem em imóvel emprestado sem ônus. Estes dados sugerem 
que sejam pessoas idosas com algum respaldo socioeconômico nas respectivas 
trajetórias de vida, por terem conseguido acessar o imóvel próprio.

Entre respondentes do questionário impresso, a maioria possui imóvel pró-
prio (80%) enquanto 20% vive em imóvel alugado, como é o caso dos catado-
res. A aparente contradição de possuir imóvel próprio se justifica porque essas 
pessoas com mais de 60 anos ocuparam as áreas em que residem há mais de 
30, 40 anos. Mais tarde foram beneficiadas com um lote, adquirido de forma 
gratuita ou por baixíssimo custo, como é o caso dos moradores de Ceilândia e 
das demais regiões do Distrito Federal.

Cabe lembrar que as pessoas idosas que participaram da pesquisa são aque-
las que cresceram e envelheceram com a figura do “sonho da casa própria”, um 
objetivo comum a grande parte da população brasileira. Atualmente, com os 
elevados custos de aquisição de imóveis, esse sonho se torna cada vez mais 
distante para as gerações mais jovens. Por terem presenciado o crescimento e 
consolidação das cidades brasileiras, essas gerações que participaram conse-
guiram maior acesso à moradia. Isso não implica, necessariamente, que sejam 
imóveis apropriados e que promovam a dignidade das pessoas, muito menos 
que estejam adequados e adaptados para possíveis necessidades que possam 
ocorrer na velhice, em particular quando da perda da autonomia ou da indepen-
dência.

Entre respondentes do questionário on line, a maioria (71%) utilizam planos 
de saúde privado, seguidos por 36,1% que utilizam o SUS. Outros 24,4% afir-
maram fazer uso de tratamentos alternativos, como garrafadas, fitoterápicos, 
entre outros. 

A relação se inverte entre participantes dos questionários impressos em re-

36 Sobre o tema ver https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2022/06/5014895-saiba-como-a-
decisao-do-stj-sobre-rol-taxativo-afeta-planos-de-saude.html 
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lação aos planos de saúde: 80% dos respondentes utilizam o SUS, 12% utilizam 
planos privados e outros 8% utilizam a saúde pública e também instituições 
privadas de baixo custo, como o SESC. 

75% das pessoas idosas brasileiras dependem exclusivamente do Sistema 
Único de Saúde (FIOCRUZ, 2018). Esse último dado acerca dos participantes da 
pesquisa, também aponta para como a questão da inclusão digital está atrelada 
a melhores condições de vida, em particular o acesso à saúde. 

No caso dos participantes on line, a maioria utiliza e depende dos planos de 
saúde privados, o que revela a necessidade de melhores condições de vida em 
relação às pessoas idosas brasileiras que dependem exclusivamente do SUS. 

Embora a maioria dos respondentes do questionário on line utilizem pla-
nos de saúde privado, essa realidade tende a mudar pelo aumento do valor dos 
planos (15% em junho de 2022) e também pela recente implementação do Rol 
Taxativo pela Agência Nacional de Saúde .  Os valores de planos de saúdes pri-
vado para pessoas com 60 anos ou mais variam entre R$ 1.090 e R$ 11.129, 
excluindo assim a maior parte do contingente idoso de seu acesso devido aos 
altíssimos custos (UFSM, 2021).

Acesso à internet e aos recursos digitais e tecnológicos entre participantes 
da pesquisa e organizações

Sobre o acesso a internet em casa, 99,5% das pessoas idosas respondentes 
do questionário on line afirmaram ter conexão em casa. Destes, 88,2% afirma-
ram ter conexão de boa qualidade, enquanto 11,3% afirmaram ter conexão de 
baixa qualidade. Apenas uma das pessoas participantes afirmou não ter cone-
xão em casa, mas usar internet em lan house (0,5%). Isso mostra como os ques-
tionários on line se multiplicaram entre pessoas idosas ativistas e militantes 
com acesso à internet.

Dos 25 participantes do questionário impresso, 44% afirmam que moram 
em locais com bom acesso à internet. Outros 12% residem em locais com baixa 
qualidade de internet e 4% utilizam a internet do vizinho. Por outro lado, 40% 
dos participantes não usam internet.

Entre respondentes do questionário impresso, os casos de exclusão digital 
ocorrem entre algumas das pessoas idosas na faixa dos 60 a 69 anos, se am-
pliando para os 70 a 79 até os 80 anos ou mais. A inclusão precária também 
atinge outras destas pessoas idosas. Em 20% dos casos, eles têm acesso à in-
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ternet, mas não sabem utilizar equipamentos e plataformas.
Entre participantes do grupo focal on line, a questão do acesso à internet foi 

abordada por aqueles que viviam fora dos centros urbanos, para os quais os 
custos para acessar a internet por meios como rádio ou satélite eram conside-
rados excessivos. Ainda assim esses participantes reconheceram que tinham 
condições de acesso, mesmo que para isso tivessem de gastar valores que su-
peram os R$ 3.000,00 anuais.

Jorge Izidro, de Alagoas, participante do grupo focal de militantes e ativistas,  
comentou:

“Olha a maior dificuldade é a gente que mora na zona rural é a dificuldade até 
de ter o sinal de internet. Graças a Deus a gente tem as informações e o fator 
principal é a internet via satélite. Aqui eu estou falando com você com internet 
via satélite porque eu estou na zona rural. Eu tenho que usar a internet via sa-
télite que é uma das coisas que é muito cara, eu pago R$250,00, é muito caro, 
mas por que? Para poder realmente, pois faço mestrado, eu preciso fazer lives, 
eu preciso me comunicar.”

O acesso à internet é um primeiro fator de exclusão digital que interage com 
outros que reforçam a condição da pessoa idosa digitalmente excluída ou inclu-
ída de forma precária. No caso dos participantes da pesquisa, com exceção dos 
impresso, em sua grande maioria tinham acesso à internet e com boa qualida-
de, essa não é a realidade de grande parcela da população idosa que mora em 
bairros ou localidades com piores condições.

As organizações sociais, movimentos e entidades poderiam contribuir mais 
ativamente para a inclusão digital de seus associados, mas essa tarefa implica 
em custos e outros aspectos que a dificultam.

Nas organizações e entidades representadas pelas lideranças, 65,7% não 
oferecem acesso gratuito à internet aos associados, 11,4% planejam oferecer e 
outros 11,4% afirmam oferecer acesso gratuito. Outras 11,6% oferecem acesso 
gratuito em casos esporádicos, assim divididas: na sede do movimento (5,8%), 
em reuniões ou lives (2,9%) e por meio de equipes locais (2,9%).

80% das instituições não oferecem acesso gratuito à internet para a popu-
lação do seu entorno, 11,4% não oferecem, mas planejam oferecer a partir de 
2022. Apenas 5,7% afirmam oferecer acesso aos moradores do entorno.
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Um outro elemento que se diferencia em termos dos respondentes é o da 
posse e tipo de plano de aparelho celular. 100% dos participantes do questio-
nário on line possuíam aparelho celular em casa. Destes, 80,8% possuem ce-
lular pós-pago (conta do consumo mensal) e outros 20,7% possuem conta do 
tipo pré-pago (compra de acesso à internet de acordo com o orçamento), o que 
aponta o nível econômico dos participantes.

Entre os respondentes do impresso, 82% possuem aparelho de telefone ce-
lular, sendo que 64% dos participantes possuem celulares pré-pagos. Ou seja, 
são compradores de tempo na internet. Outros 24% possuem celulares pós-pa-
gos.

Durante a realização do grupo focal on line foi mencionado o fato de que 
associados não tinham aparelhos adequados para o uso de plataformas e redes 
sociais digitais. Além disso,  muitas pessoas usam aparelhos sem dados móveis 
ou incompatíveis com os aplicativos, entre eles Whats App, Facebook, Insta-
gram, Zoom e Google Meet. 

Amélia Garcia, liderança que atua com prostitutas no Estado do Pará afir-
mou:

“Ah, com tudo que vocês estão falando, me fica uma preocupação: tá, tem o 
acesso, mas não tem nem um telefone apropriado, então fica essa preocupa-
ção né, porque mesmo que o governo coloque esse serviço à disposição, mas 
se a pessoa não tem um telefone?”

Ou seja, não é só a questão do acesso à internet ou mesmo da posse de um 
aparelho celular, mas que esse aparelho seja compatível com os aplicativos, pla-
taformas e outros recursos digitais. No caso do grupo com quem essa liderança 
atua, muitas não possuem aparelhos adequados para acessar a internet, usando 
modelos antigos que permitem somente chamadas ou mensagens do tipo SMS.

A questão dos aparelhos apropriados é relevante, pois o Whats App é a rede 
social digital (RSD) mais utilizada pelos participantes on line (96,5%) e entre os 
impressos (52%). O Facebook é a segunda RSD tanto entre os respondentes on 
line (70%) quanto do questionário impresso (28%). É evidente a queda no uso 
da internet entre as pessoas idosas vulnerabilizadas, corroborando o apontado 
por Adrielma Santos (2022) sobre a questão do acesso entre idosos das dife-
rentes classes sociais. Ainda assim as duas redes sociais digitais estão entre 
as mais utilizadas por pessoas idosas de diferentes estratos sociais, indicando 
também a concentração dessas plataformas na mão de poucas corporações .
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Entre as organizações e entidades, os principais meios usados para se comu-
nicar com os associados antes da pandemia já incluíam as RSD, sendo o Whats 
App e Facebook mencionados por 77,1% das lideranças. Seguido das reuniões 
presenciais e contatos telefônicos, ambos com 65,7%. Nenhuma organização 
utilizava TV ou rádio comunitária como meios de comunicação com associados.

Com a pandemia, o uso das RSD foi reforçado. O WhatsApp é usado por 
97,1% das organizações e o Facebook por 80%. Outras RSD usadas são o You-
tube (42,9%), o Instagram (37,1%) e o Messenger (28,6%). Aqui também se re-
pete o fato de que as organizações estão dependentes de algumas corporações 
para a maior parte das atividades on line. Podemos supor que houve um reforço 
no uso das RSD e, ao mesmo tempo, um reforço da exclusão digital daquelas 
pessoas idosas com menores oportunidades de acesso e inclusão digital.

A exclusão das pessoas nos processos coletivos digitais foi apontada como 
conseqüência da exclusão digital ou da inclusão precária. Isso ocorre porque 
quando as reuniões eram presenciais, os associados estavam ali e podiam ser 
ouvidos e incluídos nos processos. Com o uso da internet e da conexão remota 
tomando um papel central, muitas pessoas ficaram de fora, tanto nas organiza-
ções e movimentos, quanto em processos de participação social. Este é o caso 
do orçamento participativo ou dos conselhos e fóruns.

Manoel Wilson de Sousa, liderança do movimento de ambulantes de São 
Paulo, revelou 

“Então, aí tem a dificuldade mesmo, de entrar no zoom, caía, não sabia voltar, 
não sabia usar a plataforma, mandar mensagem mesmo, tem muita gente que 
até hoje quando é na hora de mandar mensagem, ele se atrapalha muito, por-
que as vezes por exemplo, nós estamos numa discussão mas tem aí a parte 
que é para as pessoas interagir, nem todas as pessoas ainda dominam isso 
com profundidade.”

Quando a pergunta versava sobre equipamentos tecnológicos que parti-
cipantes on line tinham dificuldade em utilizar, 35,5% dos respondentes dos 
questionários on line  afirmaram não ter dificuldade com nenhum aparelho. Ou-
tros 5% de participantes responderam que têm dificuldade em utilizar todos os 
equipamentos.

37 Whats App e Facebook, assim como Instagram, são empresas da Holding Meta.
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A participante do grupo de ativistas e militantes Claúdia Lessa, do Distrito 
Federal,  afirmou não ter dificuldades, mas citou o caso de uma amiga: 

“Acompanhando amigas e amigos, vi que algumas pessoas ficaram muito iso-
ladas por não conseguir entrar na tecnologia. Então, tem uma amiga que eu 
fico tão aborrecida ainda tem que ligar no telefone fixo dela, e que é complica-
do  para ela (...) tá  (se) sentindo horrível. Inclusive quando ela foi visitar o irmão 
e a senhora que cuida dele falou assim: “você não tem WhatsApp? Como que 
eu faço para falar com você?”. Ela falou assim: “Até ela tem WhatsApp!”. E essa 
senhora, essa minha amiga, ela foi diretora de escola, foi uma pessoa que tinha 
exatamente um bom nível.”

A dificuldade no uso das tecnologias digitais não acontece somente entre 
pessoas com poucos anos de estudo, mas é maior entre as pessoas analfabetas 
rudimentares ou absolutas, como apontam as respostas abaixo.

Entre os respondentes dos questionários impressos, mesmo utilizando dife-
rentes equipamentos eletrônicos, 60% dos participantes informaram que têm 
dificuldade em utilizar todas as tecnologias digitais, 40% afirmam que usam 
com dificuldade, mas gostariam de aprender e 12% revelaram que o nível de 
dificuldade é mais alto porque não sabem ler. Outros 4% informaram que pos-
suem celulares antigos e não sabem nem conseguem acessar plataformas di-
gitais.

20% dos respondentes dos questionários on line e 8% dos participantes dos 
impressos afirmaram não gostar de internet ou das redes sociais digitais. 

Entre as organizações e entidades, 97% das lideranças afirmaram usar a in-
ternet diariamente e 3% disseram que não usam. Ainda assim, as lideranças 
afirmam que 57,1% dos diretores e coordenadores têm dificuldade, por não do-
minarem as tecnologias digitais. Outras 25,7% reconhecem publicamente não 
serem alfabetizadas digitalmente. 

Considerando que 68,6% das organizações não oferecem cursos gratuitos 
para o acesso à internet aos seus associados, talvez fosse importante um es-
forço conjunto para promover a inclusão digital entre associados e lideranças. 
14,3% das organizações promovem cursos para o uso dos aparelhos digitais, 
8,6% promovem cursos para a inclusão digital de pessoas idosas ou para o uso 
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das plataformas digitais, ou seja, ainda são  a minoria. As redes sociais digitais 
são usadas pelas entidades, em grande medida, para comunicar com associa-
dos, mas também foram mencionados usos para publicidade, ampliação de re-
des, mobilização e formação de multiplicadores.

Poucas entidades ofereceram  cursos de inclusão, em particular na pande-
mia, embora sejam “polos” acessíveis para pessoas que podem estar desconec-
tadas.

Segundo as lideranças do grupo focal on line, foi possível superar tais entra-
ves por meio do apoio e suporte de familiares ou conhecidos, para que pudes-
sem aprender a usar tais ferramentas. Porém as lideranças não mencionaram 
cursos promovidos pelas entidades, antes foram soluções individuais com fa-
miliares e conhecidos. Isso indica que sem meios de promover a inclusão digi-
tal, as organizações continuarão a enfrentar quadros de associados que podem 
estar excluídos digitalmente dos processos participativos e reivindicatórios.

Considerações Finais
A segunda fase da pesquisa “Democracia e Representatividade: Novas For-

mas de Representação Diante da Transformação Digital” com foco nas pessoas 
idosas teve uma quantidade relevante de participantes nos diferentes métodos 
de coleta de dados (questionários on line e impressos e grupos focais com mi-
litantes e ativistas ou com lideranças com 60 anos ou mais), totalizando 290 
pessoas.

Os métodos on line trouxeram, como era esperado, a participação de pesso-
as idosas com algum grau de inclusão digital. Desde o início do estudo foi plane-
jado a aplicação de questionários impressos junto a grupos vulnerabilizados de 
modo a suprir essa lacuna investigatória, mesmo que de forma qualitativa. Tal 
objetivo foi alcançado não apenas com a coleta desses, mas também com ele-
mentos de escolha dos grupos focais que consideraram questões como gênero, 
local de moradia, região, etnia e faixa etária na sua formulação. 

O uso de diferentes técnicas de pesquisa possibilitou que houvesse diver-
sidade nos dados levantados, apesar das limitações de tempo, financeiras e de 
alcance que a pesquisa aplicada enfrentou.

Ainda assim, o estudo contou com a participação de pessoas de todas as 
regiões do Brasil e de relativa diversidade. Enquanto os questionários on line de 
militantes e ativistas 60 anos ou mais tiveram mais respondentes as pessoas 
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brancas, os grupos focais de ativistas, militantes e lideranças, os questionários  
on line de lideranças e questionários impressos obtiveram mais participação de 
pessoas pretas ou pardas.

Buscou-se superar esse tipo de viés que pode influenciar resultados. Assim, 
quando respondentes afirmam que, em sua maioria, tem conexão de internet 
em casa, apontamos que essa não é a realidade da porção mais vulnerabilizada 
das pessoas idosas. Além disso, o fato de ter acesso não significa alfabetização 
digital.

Este grupo vulnerabilizado, como ficou evidente nas participações, sofrem 
camadas de exclusão social as quais a exclusão digital é mais uma camada que 
ocorre em meio a um conjunto de outras, ligados a uma interseccionalidade de 
fatores (CRENSHAW, 1989). Muitas das pessoas que sofrem exclusão digital, 
por exemplo, estão entre os grupos de pessoas analfabetas. A inclusão digital 
não pode ser alcançada sem que esta e outras barreiras sejam transpostas.

As contribuições oriundas dos questionários e dos grupos focais apontam 
que essas possibilidades precisam garantir, além da inclusão digital, outros di-
reitos sociais, como a habitação e cidades inclusivas para os diferentes grupos, 
entre outros para formar uma sociedade com cidadania inclusiva. 

Também é preciso levar em conta o período de desmantelamento que vem 
ocorrendo desde 2016, nos últimos anos, fragilizando os direitos sociais e por 
conseqüência, a democracia (CARDOSO Jr. et al., 2022). Os efeitos das “PECs” e 
“Reformas” que desburocratizariam e tornariam o país em um mundo melhor 
não foram conquistados. Houve uma piora nas condições de vida agravada tam-
bém pela pandemia de Covid-19. Nesse contexto é que a sociedade brasileira 
envelhece, a passos largos, sem ter garantido condições mínimas e qualidade 
de vida a grande parte das pessoas que envelhecem.
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Capítulo 3

Milena Argenta

Vulnerabilidades, violências e outros 
desafios à inclusão digital da
população LGBTQIA+ 

Este capítulo trata das experiências de ativistas / militantes e lideranças 
de movimentos sociais e organizações da sociedade civil que se au-
todeclaram LGBTQIA+ e que participaram da pesquisa Democracia, 
representatividade e inclusão digital. 

Nesta pesquisa, considera-se que assumir uma identidade pública LGBT-
QIA+ já configura em si a defesa de um direito e um posicionamento político. 
Assim sendo, o estudo incluiu pessoas que não necessariamente estão envol-
vidas em atividades ligadas a um movimento social, mas reivindicam publica-
mente uma identidade LGBTQIA+.

O termo LGBTQIA+  se refere à parcela da população brasileira constituída 
por pessoas que se auto identificam como Gays, Lésbicas, Bissexuais, Traves-
tis, Queer, Intersexo, Assexual e outras designações de identidade de gênero e 
orientação sexual . Devido à imposição de normas e valores vinculados a uma 
ideia de família tradicional e papéis sociais de gênero conservadora e vinculada 
à moral judaico cristã, esta parcela da população brasileira tem sido marginali-
zada, submetida a violações de direitos e violências, e invisibilizada ao longo da 
história do país.

A existência de dados sobre este grupo de pessoas é rara. Tem-se até o 
momento uma invisibilidade da população LGBTQIA+ nos inquéritos popula-

38 Nesta pesquisa, adotamos a sigla LGBTQIA+ por entendermos estar entre as mais inclusivas utilizadas 
pelo movimento. No entanto, os sujeitos políticos que constroem esta luta por direitos são complexos, seus 
repertórios discursivos são heterogêneos e dinâmicos, de modo que diversas formulações deste acrônimo – 
LGBT, LGBTI+, LGBTQIAP+ entre outras – são mobilizadas de acordo com os diferentes enquadramentos de ação 
política do movimento, como destacou Facchini, 2020.

39   Para conhecer as variadas designações de identidade de gênero e orientação sexual que integram a sigla 
LBGTQIA+, acesse o glossário ao final desta publicação.
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cionais brasileiros, que não incluem perguntas sobre “identidade de gênero” e 
“orientação sexual”, o que dificulta e limita a compreensão das desigualdades 
vivenciadas por estes indivíduos, bem como a criação de políticas públicas ade-
quadas às suas necessidades. 

O censo populacional de 2010 incluiu a variável “cônjuge de mesmo sexo”, 
que possibilitou identificar casais de mesmo sexo que se declararam em uma 
relação estável. Embora possamos considerar esta inclusão um avanço no sen-
tido de entender esses sujeitos sob a perspectiva dos novos arranjos familiares, 
ela ainda deixa de fora a possibilidade de registrar a existência dos demais su-
jeitos que vivem sua identidade de gênero e orientação sexual de forma diferen-
te da norma cis heterossexual .

O preconceito e a discriminação também dificultam lidar com essa variá-
vel nas pesquisas, já que muitas pessoas preferem evitar o estigma e não res-
pondem a essa pergunta com sinceridade. Sair da invisibilidade e ter seu perfil 
completo nos dados oficiais do país é uma pauta do movimento LGBTQIA+ bra-
sileiro há mais de três décadas. 

A reivindicação de organizações da sociedade civil para a inclusão de duas 
perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual nos questionários bá-
sico e amostral do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) resultou na instauração de uma investigação pelo Ministério Públi-
co Federal (MPF) para apurar se as questões para a identificação da população 
LGBTQIA+ no censo teriam sido excluídas pelo IBGE. Em resposta, o Instituto 
justificou a ausência das duas perguntas por considerar a “investigação de gê-
nero” um quesito “sensível”, “invasivo” e “pessoal” que poderia prejudicar a co-
leta de dados .

Uma iniciativa recente com o intuito de identificar a população LGBTQIA+ 
brasileira foi a Pesquisa Nacional por Amostra da População LGBTI+, realiza-
da pela organização TODXS (Todes) e divulgada em 2020.  A pesquisa coletou 
dados através da aplicação de questionários online nas 27 unidades da federa-
ção, e produziu um perfil socioeconômico de uma amostra de 15 mil pessoas 
LGBTQIA+ brasileiras. A iniciativa foi interessante e certamente contribuiu para 

40  Sobre o tema, ver Barreto e Carvalho, 2021.

41   Leia mais sobre o assunto em https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/mpf-apura-exclusao-de-perguntas-
sobre-comunidade-lgbtqia-do-censo-2022/ 

42   Acesse as três publicações produzidas por esta pesquisa em https://www.todxs.org/biblioteca
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visibilizar uma parcela, restrita, da comunidade LGBTQIA+. No entanto, o perfil 
traçado não é representativo da população, especialmente em relação às suas 
características de raça, classe e escolaridade.

A maioria dos dados disponíveis atualmente sobre a população LGBTQIA+ 
foi produzida por organizações não governamentais, como a pesquisa citada 
anteriormente o estudo cujos resultados são reportados nesta publicação. As-
sim, a inclusão de ativistas / militantes e lideranças LGBTQIA+ como um dos 
públicos-alvo da pesquisa “Democracia, Representatividade e Inclusão Digital” 
vai ao encontro das diversas iniciativas da sociedade civil brasileira com o intui-
to de reverter o quadro de invisibilidade e exclusão vivenciada por essa parcela 
da população.

A pesquisa “Democracia, Representatividade e Inclusão Digital” coletou da-
dos através de dois formulários disponibilizados na internet na plataforma goo-
gle forms. O questionário semiestruturado online 01 foi direcionado a ativistas 
e militantes que se autodeclaram LGBTQIA+ e atuam em variados movimentos 
sociais, organizações da sociedade civil, coletivos autônomos, ou mesmo rea-
lizam atividades de defesa de direitos de forma independente. O questionário 
semiestruturado online 02 foi direcionado a lideranças de movimentos sociais, 
organizações da sociedade civil, sindicatos e coletivos que atuam em defesa das 
mais diversas pautas políticas e se autodeclaram LGBTQIA+. Ao todo, 100 pes-
soas responderam aos dois questionários.

A investigação utilizou técnicas diversificadas de pesquisa. Foram realizados 
ainda dois grupos focais online, um deles com lideranças e outro com ativistas 
/ militantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil, ambos 
com duas horas de duração. 

Os questionários e grupos focais online abordaram questões relacionadas 
aos desafios enfrentados pelas entidades, lideranças e ativistas / militantes re-
lacionados ao acesso à internet, uso de tecnologias digitais, comunicação, ação 

43 O questionário 02, direcionado a lideranças de organizações e movimentos sociais, trouxe questões específicas 
sobre as entidades que as lideranças representam. A maioria das organizações representadas atua com o 
público LBGTQIA+, o que representa 80% da amostra, 35% atuam com a população negra, 32,5% atuam com 
Mulheres/Gênero, 22,5% atuam com população em situação de rua, 15% com população trabalhadora informal, 
12,5% com população indígena, 7,5% com crianças. Entre as organizações e movimentos representadas, 
destacam-se a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais – ABGLT; Associação Nacional 
de Travestis e Transexuais – ANTRA; Fórum Nacional De Luta Contra o Tráfico De Pessoas e Exploração Sexual; 
União Nacional LGBT; Coalizão Negra por Direitos; Rede Trans; Rede Afro LGBT; FONATRANS; Aliança Nacional 
LGBTI+; Articulação de Mulheres Brasileiras; União de Negras e Negros pela Igualdade – Unegro e a Frente 
Parlamentar LGBTQIA+ do Estado de São Paulo.  
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política, interação online com pessoas integrantes e o público-alvo de suas 
ações. Também foram pontuadas possibilidades que as tecnologias da infor-
mação e comunicação (TICs) oferecem para a atuação política das entidades, 
militantes / ativistas e para o fortalecimento da democracia no Brasil.

Acesso X investimentos em inclusão digital
Em relação ao mundo digital, a maioria das pessoas que participaram da 

pesquisa demonstraram uso massivo de dispositivos de comunicação online, 
como as redes sociais digitais (RSD), tanto individualmente quanto pelas orga-
nizações sociais que representam. No entanto, o estudo  também identificou 
um baixo investimento das entidades  em tecnologias da informação, comuni-
cação e capacitações de pessoas integrantes para o uso de tecnologias digitais.

A maioria não oferece cursos gratuitos (52,5%). Outros 22,5% oferecem cur-
so gratuito de inclusão digital para integrantes LGBTQIA+ e apenas 10% das 
entidades oferecem gratuitamente cursos de produção de conteúdos digitais. 

Quanto ao acesso à internet, 77,5% das entidades não oferecem acesso gra-
tuito para as pessoas que a integram; somente 15% oferecem. A maior parte 
das entidades, 82,5%, não oferece acesso à internet gratuito para a população 
do entorno onde está localizada e 12,5% disponibilizam o serviço gratuito para 
pessoas da vizinhança.

A maior parte das entidades (75%) não possui departamento de informá-
tica próprio. Entidades com o serviço de informática terceirizado representam 
12,5% e somente 7,5% possui departamento de informática próprio; 2,5% pos-
suem departamento provisório e 2,5% não soube responder. 

Ao analisar estes dados, é importante ter em mente que muitos movimentos 
sociais e coletivos de atuação local ou regional não possuem uma sede física, 
sendo que a militância se dá de forma capilarizada, com integrantes atuando a 
partir de seus locais de residência, especialmente quando falamos de ativismo 
online. Nesses casos, o investimento em comunicação e acesso à internet, equi-
pamentos e capacitações poderia ser descentralizado. 

No entanto, essa não é a realidade da maior parte das entidades que parti-
ciparam desta pesquisa, visto que mais da metade das entidades entrevista-

44 Para mais informações sobre este tema, acesse https://observatorio3setor.org.br/noticias/como-a-falta-de-
representatividade-gera-violencia-contra-as-pessoas-trans/ 

45   Pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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das (60%) não dedica nenhum orçamento para o setor de informática. 10% das 
entidades declararam dedicar menos de 10% para a área de informática; 5% 
alegam direcionar entre 10 e 20% para informática e apenas 10% informaram 
que empregam mais que 20% do orçamento para o setor. 

A maior parte das entidades, 52,5%, não dedica nenhum orçamento para 
a área de comunicação. Outras 20% informaram direcionar menos de 10% do 
orçamento para comunicação; 15% afirmam que dedicam entre 10 e 15% para 
o setor; 10% não souberam informar e 2,5% revelam que direcionam mais de 
20% do seu orçamento para área de comunicação.

O investimento das entidades em comunicação foi alvo de debate no grupo 
focal das lideranças, onde as dificuldades de comunicação, acesso à internet e 
equipamentos para a atuação online durante a pandemia foi relacionada à difi-
culdade de manutenção e até mesmo de sobrevivência das organizações. Esta é 
uma situação que já enfrentavam anteriormente, mas que foi agravada durante 
a pandemia. A condição de informalidade de algumas organizações, especial-
mente as casas de acolhimento, foi ressaltada como um fator que dificulta a 
arrecadação de recursos ou a participação em editais e chamadas públicas para 
realizar os projetos e oferecer serviços à população. 

As casas de acolhimento representam uma parte importante da ação hu-
manitária e política da população LGBTQIA+, visto que a rejeição pela família 
e a necessidade de encontrar um local de moradia, muitas vezes em condição 
de desemprego e vulnerabilidade, é realidade para uma grande parcela des-
tas pessoas. De acordo com estimativa da Associação Nacional de Travestis e 
Transsexuais (ANTRA), pessoas trans e travestis são expulsas de casa com 13 
anos, em média .

Sem financiamento para custear a manutenção das organizações, as lide-
ranças das organizações acabam assumindo, com a remuneração de outras ati-
vidades que exercem, as despesas de manutenção dos espaços físicos, como 
contas de água, luz e internet. Diante desses desafios e da escolha entre as des-

46  Acesse o Seminário completo em: https://www.youtube.com/watch?v=mwbqEAsZI30 

47    O termo ideologia de gênero vem sendo usado por grupos conservadores fundamentalistas como categoria 
discriminatória para deslegitimar qualquer estudo ou debate sobre relações e desigualdades de gênero, 
especialmente na educação.

48   Outros usos para a internet que se destacaram: 67,5% usufruem em grupos de amigos e familiares; 55% 
aproveitam para entretenimento; 45% para atividades culturais online; 37,5% usufruem para namoro/encontros 
online; 27,5% usam para busca de emprego; 17,5% utilizam para atividades religiosas online; 12,5% usam para 
atividades físicas online e 10% para jogos online.
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pesas que podem ser custeadas nessas condições precárias, a comunicação e 
o acesso à internet costumam ser prejudicados, pois são consideradas necessi-
dades secundárias, de menor importância em relação à alimentação e moradia, 
por exemplo. 

“A comunicação ela é extremamente importante, mas se nós não tivermos re-
cursos, não tivermos de onde tirar, ela vai sempre ficar estacionada. A gente 
não tem como avançar muito se a gente não tem recurso, se não tem projetos 
que possam estar ajudando essas pessoas a se fortalecer. A questão finan-
ceira ainda é o nosso grande entrave. Nós não temos nem dinheiro pra fazer 
o CNPJ. Há mais de 15 anos que a Atrevida existe e ela não conseguiu fazer o 
CNPJ. Porque se você paga o CNPJ, você tem que manter pra conseguir o conta-
dor, né? E aí a despesa fica toda pra você. Você que tem que bancar isso.”

Jaqueline Brasil, coordenadora da organização Atrevida e Casa Brasil / RN
Neste sentido, a pesquisadora Regina Facchini , em sua participação como 

convidada no seminário  de apresentação dos dados parciais desta pesquisa, 
destacou o empobrecimento das organizações ativistas e o processo de estig-
matização e criminalização dos movimentos sociais. Isso afetou sobremaneira 
o movimento LGBTQIA+, com o pânico moral mobilizado em torno de noções 
como ‘ideologia de gênero’ . “Historicamente, é presente no movimento LGBT 
o uso de recursos pessoais para custear a entidade e as ações do movimento, 
incluindo casa, dinheiro, equipamentos e tempo que poderia ser destinado a 
descanso e lazer. Isso tem se acentuado”, destacou.

Apesar do baixo investimento em comunicação e acesso à internet, 80% das 
organizações já se comunicavam com integrantes através de redes sociais digi-
tais (Whatsapp, Facebook, Instagram) antes da pandemia do novo coronavírus.  
62,5% já faziam reuniões virtuais quando a digitalização das formas de mobili-
zação e atuação política ainda não era um imperativo.

O acesso à internet é diário para 92,5% das lideranças que responderam 
ao questionário. Outros 92,5% afirmaram que usam a internet para trabalhar. 

49  Entre as organizações, grupos ou movimentos sociais representadas pelas pessoas que responderam ao 
questionário para militantes / ativistas destacam-se: UNALGBT/AP; MST; Sos Corpo – Instituto Feminista 
para a democracia; Fórum de Mulheres de Pernambuco; Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB; Ella 
Global Community; Fundo Internacional Trans; Coletivo Margarida Alves; Rede nacional de Feministas 
Antiproibicionistas; ANTRA; ABGLT; Núcleo de Estudos Afro- Brasileiro e Indígena-NEABI/IFMA e o Movimento de 
Mulheres Camponesas.  
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87,5% utilizam para estudo; 85% usufruem das redes sociais digitais; 80% para 
pesquisa; 77,5% utilizam para atividades relacionadas aos movimentos sociais 
e 72,5% usam em atividades políticas online .

O uso expressivo da internet para atividades relacionadas aos movimentos 
sociais e atividades políticas online expressa a grande movimentação do ativis-
mo e militância LGBTQIA+ nos espaços digitais nos últimos anos.

No entanto, o baixo investimento das entidades em cursos e capacitações 
para a atuação política na internet resulta numa atuação pouco qualificada e 
insegura, sujeita a ataques e diversas formas de violência como estratégia para 
interromper a luta por direitos LGBTQIA+ em suas dimensões individual e cole-
tiva. Sobre este tema, a pesquisadora Regina Facchini, destacou que “há muito 
uso, mas nem sempre efetividade no alcance. Usa-se pouco os recursos digitais 
para promover formação política e é praticamente inexistente que formações 
incluam educação para combater notícias falsas e conhecimentos sobre segu-
rança na rede”.

Mais da metade de ativistas e militantes que participaram da pesquisa, 
56,7%, declaram que a organização  que participam não oferece internet gra-
tuita.

Em relação ao uso da internet e à inclusão digital, a maioria, 70%, de militan-
tes / ativistas disseram não haver espaços com internet gratuita no seu local de 
moradia; 16,7% não sabem e 13,3% têm espaços com internet gratuita no seu 
local de moradia. No entanto, 68,3% têm acesso à internet banda larga em casa; 
26,7% compram pacotes de internet de operadoras de telefonia e 5% compar-
tilham banda larga em casa com alguém da vizinhança. A maioria, 78,3%, têm 
computador/tablet próprio em casa; 18,3% compartilham o computador / tablet 
com outras pessoas da família e 3,3% não têm acesso a computador / tablet. 

Mais da metade de militantes / ativistas, 53,3%, relataram saber utilizar mui-
tos recursos tecnológicos ou programas de informática e 38,4% dizem saber 
utilizar alguns. Outros 6,7% gostariam de aprender e 1,7% responderam que 
tecnologias são difíceis de aprender. 

Facilidades e dificuldades durante a pandemia
Para 60% das lideranças que participaram da pesquisa, a interação com in-

50 Sobre o tema, ver Glossário ao final desta publicação.

51  Sobre haters, ver Glossário.
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tegrantes aumentou com a chegada da pandemia. As formas de interação pe-
las redes sociais digitais ampliaram para 67% das organizações representadas 
na pesquisa e para 37,5% a quantidade de manifestações democráticas online 
também se ampliou.

Ainda que suas entidades não direcionem orçamento expressivo para a co-
municação, as lideranças reconhecem a importância das redes sociais digitais 
para o fortalecimento de sua atuação política, sendo que 92,5% concordam que 
as RSDs contribuem para que as propostas da entidade se tornem conhecidas. 
Outras 75% acreditam que as redes sociais digitais ajudam a entidade a se tor-
nar mais conhecida no mundo digital; 75% concordam que as RSDs contribuem 
para as conquistas de direitos das pessoas que integram ou são representadas 
pela organização; 72,5% pensam que elas ajudam a reunir pessoas associadas 
nas atividades presenciais de rua. 57,5% acreditam que as redes sociais digi-
tais continuarão crescendo como forma majoritária de comunicação e intera-
ção com integrantes mesmo após a pandemia. Porém, 25% consideram que as 
RSDs afastam integrantes das atividades presenciais.

Um dos pontos destacados como positivos pela maior parte das lideranças 
que participaram do grupo focal foi a aproximação criada entre pessoas que 
atuam em territórios distintos e distantes. Segundo as lideranças, mesmo quan-
do já existia um vínculo, ele foi estimulado, valorizado pelas organizações atra-
vés de um investimento maior em ações online. Do mesmo modo, a conexão 
em rede ampliou as possibilidades de buscar soluções coletivamente para as 
demandas e desafios que se apresentaram no contexto da pandemia, como 
destacou Fabrício Bogas Gastaldi, liderança do coletivo Acontece Arte e Política 
LGBTI+, de Santa Catarina.

 “A gente aprendeu a conversar mais entre nós. A Sandra que conhece alguém, 
que conhece alguém, que passa para alguém... Então, às vezes a mesma in-
formação a gente passa em 300 mil grupos, mas é a bicha lá do outro lado 

52 Mais detalhes em https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/06/17/denuncias-contra-
homofobia-na-internet-crescem-106percent-nos-primeiros-seis-meses-de-2021.ghtml. 

53   Ver Oliveira e Mott, 2022. Disponível em https://grupogaydabahia.files.wordpress.com/2022/02/mortes-
violentas-de-lgbt-2021-versao-final.pdf 

54   Ver Benevides, 2022.
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que vai ajudar a outra que está mais perto. Por isso, eu acho que a internet nos 
aproximou.” 

Violências que atravessam a Internet
Ao mesmo tempo em que a internet e as Tecnologias da Informação e Co-

municação (TICs) potencializam a organização e a capilaridade da ação polí-
tica e dão visibilidade às pautas do movimento, também permitem a pessoas 
LGBTQIA+ atuarem politicamente no anonimato e com segurança. No entanto, 
a visibilidade das pautas LGBTQIA+ na internet também provoca reações con-
servadoras e violentas.

Entre as lideranças que participaram da pesquisa, 72,5%, revelaram que 
sua entidade já sofreu ataques / violência na internet. As principais formas de 
ataques / violência na internet mencionadas foram: ofensas de ódio a pessoas 
LGBTQIA+ (86,7%); ofensas pelo posicionamento político progressista ou em 
defesa de direitos humanos e sociais (53,3%); ofensas machistas e/ou misógi-
nas  (50%).

Também aparecem ofensas racistas (33,3%;), perseguição recorrente de gru-
pos neonazistas, fundamentalistas religiosos ou ultraconservadores (33,3%). A 
ação de haters  também foi mencionada pelas lideranças, entre elas os ataques 
ou derrubada da página da organização em redes sociais digitais, sites ou blogs 
(26,7%); ataques ou censura a postagens do movimento em redes sociais, sites 
ou blogs (23,3%). 

A maior parte das lideranças, 70%, afirmou que também sofreu violência na 
internet. Entre elas, 82,8% sofreram violência na internet devido à sua identi-
dade de gênero ou orientação sexual; 34,5% revelaram ter sofrido violência ma-
chista e/ou misógina; 31% declararam ter sofrido racismo e 27,6% passaram 
por assédio ou importunação sexual. Estes dados confluem com dados recentes 
da organização Safernet, que apontam um aumento de 106% nas denúncias de 
homofobia na internet na primeira metade de 2021 . 

55  Sobre o tema, ver Glossário.

56   Para maiores informações sobre este tema e a plataforma citada, ver Souza e Varon, 2021, disponível 
em: https://www.alsur.lat/sites/default/files/2021-07/Violencia%20Pol%C3%ADtica%20de%20
G%C3%A9nero%20en%20Internet%20PT.pdf 

57   Sobre os ataques às vereadoras trans e negras eleitas, acesse https://observatorio3setor.org.br/noticias/
vereadoras-negras-e-trans-sao-ameacadas-de-morte-no-brasil/. 
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Lamentavelmente, a violência ainda é parte indissociável da vida cotidiana 
e da sociabilidade da população LGBTQIA+ em um dos países mais letais para 
este grupo populacional no mundo. De acordo com levantamento feito pelo 
Grupo Gay da Bahia (GGB), 300 pessoas LGBTQIA+ sofreram morte violenta 
no Brasil em 2021, um aumento de 8% quando comparado ao relatório refe-
rente ao ano de 2020 (237 mortes). Em 2021 foram registrados 276 homicídios 
(92%) e 24 suicídios. Ou seja, o Brasil registrou uma morte de LGBT a cada 29 
horas em 2021 . 

A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) também tem 
denunciado o índice alarmante de assassinatos de travestis e transexuais no 
país em seu relatório anual, que registrou 140 mortes violentas de travestis e 
transexuais em 2021, o que manteve o Brasil no topo do ranking de assassina-
tos de pessoas trans .

Neste sentido, é importante perceber que o mundo digital não está separado 
da vida material. As desigualdades históricas e experiências de exclusão so-
cial também se refletem no universo digital com os mesmos parâmetros, assim 
como a incidência de violências e discriminações.

Os ataques e violações de direitos na internet são agravados em contextos 
de atuação política e defesa de direitos. 77,5% das lideranças participantes da 
pesquisa alegam já ter sofrido algum tipo de discriminação, ameaça, persegui-
ção ou violência devido à sua atuação militante / ativista na internet. A maioria, 
90,3%, alega que sofreu ofensas de ódio a pessoas LGBTQIA+ e 54,8% sofreram 
ofensas pelo seu posicionamento político progressista ou em defesa de direitos 
humanos e sociais.

Outras 41,9% sofreram ofensas machistas e/ou misóginas; 29% sofreram 
ofensas racistas; 29% receberam ameaças de morte (ou ameaçaram alguém 
da família); 29% sofreram assédio ou importunação sexual. No que diz respeito 
a censura, 29% sofreram ataques ou censura por suas postagens em redes so-
ciais, sites ou blogs; 25,8% sofreram perseguição recorrente de grupos neona-
zistas, fundamentalistas religiosos ou ultraconservadores.

58  Ver https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/08/31/negros-tem-mais-do-que-o-dobro-de-chance-
de-serem-assassinados-no-brasil-diz-atlas-grupo-representa-77percent-das-vitimas-de-homicidio.ghtml. 

59   Ver Instituto Marielle Franco, 2021. Disponível em https://www.violenciapolitica.org/

60   Acesse o relatório completo em: https://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2021/03/5P_Relatorio_
MonitorA-PT.pdf 
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Violência política de gênero
A violência política de gênero  é um fenômeno que vem sendo abordado em 

diferentes pesquisas nos últimos anos no Brasil. Isso ocorre  especialmente 
no contexto de alta polarização política das últimas duas eleições. E ainda pela 
disseminação do discurso de ódio, da violência e da desqualificação utilizada 
contra candidaturas e pessoas eleitas para minar sua cidadania e o acesso dos 
grupos historicamente marginalizados que representam a espaços de poder e 
decisão. 

Durante as eleições municipais de 2020 no Brasil, a plataforma tretaqui.org 
mapeou expressões de violência política online e a maioria delas estava articu-
lada com desigualdades de gênero, sendo que o machismo, o racismo e a LGB-
Tfobia figuram entre as principais expressões da violência identificadas . Desde 
2019, figuras políticas LGBTQIA+ tiveram que deixar o país devido a ameaças a 
si ou a familiares, como foi o caso do ex-deputado Jean Willis, do Rio de Janeiro 
e da vereadora Benny Briolly, de Niterói. As eleições municipais de 2020 cha-
maram a atenção pelo número expressivo de vereadoras transexuais eleitas em 
diversos estados. No entanto, também viraram notícia os inúmeros ataques e 
ameaças de morte transfóbicas e racistas às quais elas foram submetidas já nos 
primeiros dias de seus mandatos . 

Números semelhantes relacionados à incidência de ataques e violências na 
internet também foram registrados entre ativistas e militantes LGBTQIA+ que 
participaram da pesquisa. Neste grupo, 60,5% afirmaram já ter sofrido discri-
minação, ameaça, perseguição ou violência na internet, sendo que 36,8% sofre-
ram violência na internet devido à identidade de gênero ou orientação sexual; 
38,5% sofreram violência machista e/ou misógina e 22,8% sofreram assédio ou 
importunação sexual. 

No que diz respeito aos militantes / ativistas, 45% já sofreram algum tipo de 
discriminação, ameaça, perseguição ou violência devido à sua atuação militan-
te / ativista na internet; 35% dizem não terem sofrido e 20% não têm certeza. 

61 Acesse o seminário de apresentação da pesquisa em: https://www.youtube.com/watch?v=mwbqEAsZI30 

62   https://revistaforum.com.br/lgbt/2022/3/15/morte-de-paulo-vaz-casado-com-pedro-hmc-levanta-
debate-sobre-transfobia-odio-na-internet-111514.html 

63   Para saber mais sobre o assunto, acesse https://revistaladoa.com.br/2018/06/noticias/pesquisa-sugere-
que-1-cada-5-hsh-de-curitiba-tem-o-hiv/ ou acesse a pesquisa original em https://publications.aap.org/
pediatrics/article/142/4/e20174218/76767/Transgender-Adolescent-Suicide-Behavior?autologincheck=redire
cted 
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Este dado (20%) chama a atenção para a dificuldade de se qualificar a violência 
política na internet, num contexto de entrecruzamento de variados tipos de vio-
lências e violações de direitos vivenciadas por esta população cotidianamente.

Entre aquelas pessoas que afirmaram já terem sofrido algum tipo de violên-
cia devido à sua atuação ativista / militante na internet, 41,7% sofreram ofen-
sas de ódio a pessoas LGBTQIA+; 33,3% sofreram ofensas machistas misógi-
nas; 13,3% já sofreram ofensas racistas; 8,3% receberam ataques ou censura 
de suas postagens em rede sociais, sites ou blogs; 6,7% sofreram perseguição 
recorrente de grupos neonazistas, fundamentalistas religiosos ou ultraconser-
vadores.

Interseccionalidades de Raça e Gênero
É interessante perceber uma diferença significativa no índice de violência 

sofrida em decorrência da atuação política na internet entre ativistas e mili-
tantes (41,7%) em relação às lideranças (77,5%). Considerando que ambos os 
grupos têm um alto índice de uso das redes sociais digitais para defender uma 
causa ou luta política – 81,7% entre militantes / ativistas e 87,5% entre lideran-
ças – essa diferença pode estar relacionada às características étnico-raciais de 
cada grupo. 

A maior parte de ativistas e militantes que responderam ao questionário, 
56,7%, se autodeclarou branca, seguido pelas pessoas pretas e pardas, que so-
mam 38,3%. No grupo de lideranças, 72,5% se declararam pretas ou pardas, 
enquanto 27,5% se declararam brancas.

A incidência desigual de violência entre pessoas brancas e negras, em de-
corrência do racismo no Brasil, vêm sendo amplamente notada, a exemplo dos 
dados divulgados no Atlas da Violência de 2021, que ressaltam que a chance de 
uma pessoa negra ser assassinada no Brasil é 2,6 vezes superior àquela de uma 
pessoa não negra . 

A pesquisa realizada pelo Instituto Marielle Franco sobre violência política 
de gênero e raça no Brasil (2021) também ressalta o entrecruzamento entre os 
marcadores sociais de gênero e raça como agravante das violências cometidas 
contra pessoas defensoras de direitos humanos . Do mesmo modo, a pesquisa 
MonitorA: relatório sobre violência política online em páginas e perfis de can-
didaturas nas eleições municipais de 2020 ressaltou a articulação entre raça e 
gênero como fator predominante nos ataques de ódio e violências mapeadas .



DEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE. 

52

Outro fator pode ter influenciado a maior prevalência da violência política de 
gênero na internet entre as lideranças participantes da pesquisa. Neste grupo, 
27,5% se declararam pessoas trans (homens e mulheres), enquanto entre mi-
litantes / ativistas as pessoas trans que participaram da pesquisa foram apenas 
5%. Como ressaltou Regina Facchini no seminário de apresentação da dos da-
dos parciais da pesquisa, “o nível de estigmatização social e de violência a que 
estão expostos os segmentos trans do movimento exigem atenção especial ao 
dado da violência aparecer de modo mais acentuado aí do que entre ativistas / 
militantes”. 

Adoecimento psíquico e suicídio
No quadro dramático de vulnerabilidades, violações de direitos e violências 

vivenciadas pela população LGBTQIA+, o adoecimento psíquico e o suicídio 
também são marcantes. No grupo focal realizado com militantes / ativistas, este 
tema teve grande destaque ao tratarem dos desafios de sua atuação política 
mundo online durante a pandemia: quatro entre seis pessoas participantes re-
lataram a perda de pessoas próximas por suicídio. 

Na semana em que foi veiculada a notícia pública do suicídio de um in-
fluenciador trans muito conhecido, Paulo Vaz , um participante do grupo que 
faz atendimento psicológico a pessoas LGBTQIA+ atendeu 03 jovens trans que 
atentaram contra sua própria vida. 

 “Eu vislumbro, pelo que acompanho nas redes e na minha atuação como psi-
cólogo, a gente já sabe a subnotificação dos dados de violência em relação à 
nossa população, mas tenho a impressão de que, numa proporção assim, tal-
vez próxima com a que a gente vê mulheres trans e travestis serem assassi-
nadas, as transmaculinidades são suicidadas”.

  Láris Vasques Tavira, membro da Comissão LGBT do Conselho
Regional de Psicologia/ DF

Um estudo publicado na revista científica estadunidense Pediatrics, em 
2018 revelou que pessoas LGBTQIA+ tem 06 vezes mais chances de cometer 
suicídio. Quando convivem em ambientes hostis à sua sexualidade, o risco de 
suicídio sobe para 20% . No Brasil, estes dados vêm sendo monitorados pelo 
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Grupo Gay da Bahia, que apresenta relatório anual sobre mortes violentas de 
LGBTQIA+. No entanto, não há dados oficiais ou pesquisas que analisem este 
fenômeno enquanto problema de saúde pública.

O preconceito e a discriminação certamente contribuem para este quadro de 
adoecimento da população LGBTQIA+. Entre militantes / ativistas que partici-
param da pesquisa, 86,6% declararam já terem sofrido discriminação por sua 
identidade de gênero ou orientação sexual, sendo que 56,7% sofreram discri-
minação de pessoas desconhecidas em espaços públicos; 43,3% já sofreram 
discriminação por pessoas da família e 33,3% foram discriminadas pelos pais. 
Outras 33,3% por colegas de trabalho ou estudo; 16,7% por empregadores ou 
professores; 13,3% por colegas de organização / movimento social e 18% decla-
raram já terem sido discriminadas em todos os contextos mencionados acima.

A necessidade de acesso à internet para realizar todas as atividades da vida, 
o compartilhamento da vida excessivamente em espaços online e a supervalo-
rização de perfis influenciadores nas redes sociais digitais foi apontada no gru-
po focal como um fator que causa ansiedade, adoecimento, e que tem agravado 
as condições de saúde da população LGBTQIA+. Neste aspecto, Elvis Justino, 
integrante do coletivo periférico Família Stronger, de São Paulo, ponderou:

“A internet ela veio sim pra construir, como eu falei: ela construiu muitas coi-
sas, como eu citei aqui algumas coisas. Ela constrói uma rede mais forte, ela 
está construindo essa rede agora, de a gente estar aqui podendo conversar. 
Mas ela também trouxe uma doença, um mal que... Vários males: ansiedade, a 
depressão, a cobrança, a pressão pra você ser uma super hiper pessoa, onde 
você nunca pode errar senão você é cancelado... Você nunca pode errar, você 
vai ser cancelado. E isso tem matado o nosso povo, e principalmente as LGBTs.”

Ao mesmo tempo em que o uso excessivo das redes socais digitais foram 
apontados como fatores geradores de sofrimento e adoecimento psíquico, isso 
também ocorre com a exposição aos dispositivos e às telas potencializada pela 
pandemia e pelo isolamento social.

A própria configuração da comunicação na internet, ao manter certa impes-
soalidade entre quem envia e quem recebe uma mensagem, permitiu que mui-
tas pessoas conseguissem expressar angústias, tristezas ou mesmo um pedido 
de ajuda através das RDS, ao invés de fazer isso presencialmente. Neste aspecto, 
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Láris Velasques Tavira mencionou que muitas pessoas jovens são encaminha-
das ao atendimento psicológico com ele após pessoas próximas identificarem 
comportamentos de risco que foram compartilhados nas redes sociais digitais.

Considerações Finais
Os dados reportados aqui demonstram um grau de inclusão digital eleva-

do, onde a população LGBTQIA+ participante da pesquisa possui amplo acesso 
à internet, a dispositivos e tecnologias da informação e comunicação online e 
conhecimentos sobre como utilizá-los. Isso se deu principalmente devido à me-
todologia digitalizada utilizada pela pesquisa, sendo o instrumento de coleta de 
dados uma plataforma online, o que já pressupõe acesso à internet e a disposi-
tivos de conexão.

Entre lideranças que participaram da pesquisa, 57,5% vivem na cidade em 
bairro com fácil acesso e infraestrutura; 27,5% moram na periferia; 15% vivem 
na cidade em bairro mais afastado e apenas 2,5% na área rural. Entre militantes 
/ ativistas, 80%, declarou local de moradia na cidade, em bairro com fácil acesso 
e infraestrutura; 11,7% moram na cidade, em bairro de difícil acesso e infraes-
trutura; 5% vivem na periferia; 3,3% moram na área rural. Além disso, 46,7% 
de ativistas / militantes possuem pós-graduação e 31,7% têm curso superior 
completo.

Neste sentido, os dados aqui retratados representam apenas um recorte do 
ativismo LGBTQIA+ brasileiro, e reforçam a necessidade de continuar investin-
do em pesquisas e produção de dados para alcançar a diversidade da população 
e LGBTQIA+, especialmente aquela parcela em condições de vulnerabilidade, 
qualificar as desigualdades e exclusões e buscar maneiras de enfrentá-las. 

No entanto, diversos relatos nos grupos focais traçaram uma diferenciação 
entre militantes / ativistas LGBTQIA+ que participaram da pesquisa responden-
do ao questionário, e a população que suas organizações atendem ou com as 
quais pretendem se comunicar. Embora os próprios participantes da pesquisa 
tenham demonstrado desfrutarem de acesso à internet, dispositivos e conhe-
cimentos básicos relacionados às tecnologias da informação e comunicação 
(TICs), a condição de exclusão digital foi destacada como mais uma situação de 
vulnerabilidade e negação de direitos vivenciada pela população LGBTQIA+ no 
Brasil de modo geral.

Um estudo realizado pela plataforma #VoteLGBT em parceria com a 
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Box1824 apontou que seis em cada 10 pessoas LGBTQIA+ tiveram diminuição 
de renda ou perderam o emprego durante a pandemia da Covid-19. A taxa de 
desemprego entre as pessoas que integram a comunidade é de 17,15%, mas, 
quando analisadas apenas as pessoas trans, o percentual sobe para 20,47%. 
Com a perda de renda causada pela pandemia, 41,53% da população LGBT-
QIA+ está em situação de insegurança alimentar. Em relação às pessoas trans, 
o percentual sobe para 56,82% .

O enfrentamento às situações de vulnerabilidade socioeconômica da popu-
lação LGBTQIA+ foi destacado durante o grupo focal com ativistas / militantes 
como um desafio que atravessa as questões sobre inclusão digital, como des-
tacou Jarelle Rocha, ativista integrante do coletivo LGBTI+ Flores do Sisal e do 
Conselho Estadual LGBT da Bahia:

“A gente percebe, na verdade, que existe essa vulnerabilidade na comunidade 
LGBT, principalmente entre pessoas trans. E o acesso à tecnologia é uma de-
las. Essas pessoas têm dificuldade de se alimentar, as pessoas têm dificuldade 
de ter um documento. A gente tá aqui agora nessa briga, porque por exem-
plo, tem integrantes do próprio coletivo que não tem certidão de nascimento, 
documento de identidade. Então, como é que a gente discute inclusão digital 
sendo que as pessoas não existem, do ponto de vista legal? Então são muitas 
vulnerabilidades.”

A inclusão digital também é entendida como um direito básico que precisa 
ser garantido à comunidade LGBTQIA+, que pode contribuir para o acesso a 
outros direitos e à possibilidade de comunicação, cuidado e aproximação com 
uma rede de apoio que não foi possível manter de forma presencial durante a 
pandemia. Jarelle Rocha argumentou ainda nesta perspectiva:

“A gente precisa discutir direitos básicos dessa população, dessa comunidade. 
E hoje em dia a gente percebe que o acesso às redes sociais é também um 
direito básico. Porque a gente está, de certa forma, ainda nesse contexto da 
pandemia, nós ainda estamos, de certa forma, isolados, né? Então como é que 
a gente garante isso? Ah! E muitas vezes é através do Instagram, do WhatsApp 
que a gente sabe que um amigo, uma amiga, está passando por determinada 
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coisa. Ele posta ali... Então a rede social tem essa relevância, tem essa impor-
tância. E a gente precisa, na verdade, garantir esse direito como política públi-
ca. Hoje pra estudar a gente precisa, pra trabalhar a gente precisa, pra tudo. 
Mas é muito difícil. Na capital as pessoas têm mais acesso, no interior é muito 
difícil. Quando você vai pra zona rural, para as comunidades rurais, a realidade 
da comunidade LGBT, principalmente da comunidade trans é gritante.”

Além da necessidade de aliar políticas públicas de inclusão social, acesso a 
renda, emprego, e a uma vida digna a investimentos para fomentar o acesso a 
tecnologias da informação e comunicação enquanto um direito básico funda-
mental, a pesquisa “Democracia, representatividade e inclusão digital” também 
demonstrou o quanto a internet é um ambiente hostil para a população LGBT-
QIA+. Os dados sobre violências apresentados confluem com outras pesquisas 
sobre o tema, que retratam não apenas experiências de violência política, racis-
ta e de gênero, como também, censura, bloqueio de palavras, expressões e ima-
gens do cotidiano, fetichização e outras estratégias de discriminação e exclusão 
da população LGBTQIA+ destes espaços, como acontece nos demais espaços 
da sociedade.

Como destacam  as pesquisadoras Figueiredo e Varon (2020), a internet está 
longe de ser um ambiente de neutralidade. Ao contrário, os algoritmos filtram o 
conteúdo, as interações online e manipulam as experiências das pessoas usu-
árias. Um exemplo é o fato de que somente em 2019 o Google anunciou uma 
mudança em seu algoritmo para que a palavra lésbica deixasse de ser associa-
da à pornografia nas pesquisas. Assim, a promoção de uma internet mais inclu-
siva também passa pela disputa deste como um espaço político e de poder, em 
busca de uma transformação radical em seu sistema operacional – patriarcal, 
machista e lgbtfóbico. 

Hackear o patriarcado, nos termos das duas autoras, significa ocupar a tec-
nologia e reconhecê-la como um dispositivo que também promove mudanças, 
revelando a tecno política por trás das ferramentas do sistema capitalista pa-
triarcal que as opera, e possibilitando que outras subjetividades deem forma aos 
espaços digitais. Fomentar a autonomia, criar infraestruturas próprias, desen-

64  Para mais detalhes, acesse: https://www.cnnbrasil.com.br/business/seis-em-cada-10-pessoas-lgbtqia-
perderam-renda-ou-emprego-na-pandemia/ 
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volver código, criar redes comunitárias anti sistêmicas, e seguir reivindicando 
políticas públicas de ampliação do acesso à internet e a dispositivos de conexão, 
aliadas à regulamentação das plataformas e a uma legislação de enfrentamento 
às violências. Este é o cenário que precisa ser construído para a inclusão digital 
real da população LGBTQIA+.
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Introdução

O mundo no hodierno está em acelerada mutação. Desde a chegada da 
internet e do processo de globalização passamos por diversas altera-
ções, sejam elas econômicas, sociais, culturais, tecnológicas, educa-
tivas e, também, no espaço do trabalho. O sindicalismo nasceu  antes 

disso. No ambiente fabril e, desde a Revolução Industrial , desenvolve lutas de 
cunho emancipatórias, assistencialistas e reivindicatórias no campo econômico 
e dos direitos sociais. No entanto, em pleno século XXI, encontra-se em crise de 
representatividade, seja no modelo presencial, seja no mundo virtual.

Vários fatores motivam a fragmentação não só do trabalho, mas principal-
mente pelos próprios indivíduos (ANTUNES, 2005; HALL, 2004). Essa frag-
mentação inclui os novos modelos fabris, a “uberização”  do trabalho, as novas 
profissões e o desaparecimento de outras, a digitalização e a falta de conheci-
mento do mundo digital, inclusive em termos de divulgação. Também é possí-
vel acrescentar o home office, trabalho remoto, os níveis de exclusão digital dos 
associados, o individualismo crescente, a tentativa das empresas de impor so-
luções individualizadas e não coletivas nas negociações trabalhistas, que reduz 
a força das organizações sociais,  o estímulo à meritocracia, entre outros.

Este artigo busca uma compreensão da representatividade do movimento 
sindical brasileiro perante tais mudanças. O estudo tem foco na inclusão digital, 
levando em conta a desigualdade existente no país e as violências digitais que 

Capítulo 4

SOUZA, Rose Mara Vidal de

Lideranças de Âmbito Nacional, 
Sindicatos e Inclusão Digital

65 A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a 
partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela 
garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo.

66   Sobre  uberização, ver Glossário no final da publicação.
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algumas organizações vêm sofrendo. 
Este material é fruto da Segunda Etapa da pesquisa iniciada em 2021 inti-

tulada: Democracia, Representatividade e Inclusão Digital no Brasil. A pesquisa 
foi destinada, naquele momento, ao estudo de populações vulnerabilizadas, po-
pulação negra e indígena, entre elas as mulheres, assim como às lideranças dos 
movimentos sociais, organizados ou em fase de organização . 

Nesta segunda etapa, o trabalho tem como foco três grupos específicos: 1. 
Lideranças de organizações sociais de âmbito nacional; 2. ativistas, militâncias 
e lideranças com 60 anos ou mai e 3.ativistas, militância e lideranças LGBTQI+. 
Estes dois últimos grupos são resultado da invisibilidade nas respostas de lide-
ranças  quando questionadas sobre os temas que apoiavam e/ou desenvolviam 
na sua instituição na primeira etapa do estudo, em 2021. 

De acordo com o Ministério do Trabalho (2022) , há no Brasil um total de 
16.431 sindicatos, sendo 11.257 de trabalhadores e 5.174 de empregadores, 
sem contar as confederações, federações e centrais sindicais. 

Entre as seis  centrais sindicais existentes no país, optamos pela Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) por seu posicionamento progressista e não 
assistencialista . De acordo com a Instituição , são 3. 806 entidades filiadas, 
7.847.077 trabalhadoras e trabalhadores associados e 23.981.044 trabalhado-
ras e trabalhadores na base.

A presente pesquisa busca compreender a relação entre representatividade, 

67  O Seminários e publicações decorrentes da  primeira etapa desta pesquisa estão disponíveis no site do 
Instituto Lula (cartola Pesquisas). 

68   MINISTÉRIO DO TRABALHO. Consultas ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES). Disponível em < 
http://www3.mte.gov.br/cnes/cons_sindical.asp>. Acesso em 07 de mai de 2022.

69   As centrais sindicais são: Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical (FS), União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Nova Central Sindical de 
Trabalhadores (NCST), Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) e Central dos Sindicatos Brasileiros 
(CSB).

70   Disponível em https://www.cut.org.br/conteudo/breve-historico#:~:text=Presente%20em%20todos%20
os%20ramos,trabalhadoras%20e%20trabalhadores%20na%20base. 

71   Idem 3

72   https://drive.google.com/file/d/135L34VS_QcHNrzQGXCxWSm91LIRDtNGB/view?usp=sharing 

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



DEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE. 

60

redes sociais digitais, violência na internet e inclusão digital entre lideranças de 
âmbito nacional, majoritariamente sindicais. 

Desafios da Pesquisa
A exemplo do que aconteceu no escopo geral da pesquisa elaborada em 

2021 e publicada em março de 2022  ouvimos as bases, ativistas e militantes , 
e as lideranças. Os ativistas e militantes participaram amplamente da pesquisa 
na primeira e segunda etapa do estudo. No entanto, foi baixo o nível de partici-
pação das lideranças, particularmente aquelas de âmbito nacional.

Para além das agendas lotadas, foi difícil o contato com os líderes sindicais 
de entidades ligadas à Central Única dos Trabalhadores (CUT). Isso ocorreu por 
diferentes motivos. Foram feitos convites para diferentes organizações, entre 
elas seis categorias de âmbito nacional, como os bancários, professores, área da 
saúde, metalúrgicos, área da agricultura, servidores públicos. Também partici-
param representantes do movimento negro.

O processo de aproximação entre equipe de pesquisa e dirigentes foi, em um 
primeiro momento, realizado a partir de lideranças conhecidas dos pesquisa-
dores em todo país (técnica conhecida como “Bola de Nevel”) . A busca de con-
tatos também foi realizada a partir das páginas webs dos movimentos sociais 
de abrangência nacional. Em grande parte dos casos, as páginas web dos sin-
dicatos estavam desatualizadas, inclusive com contatos de telefones incorretos. 

Foram enviados 85 convites via e-mail, 90 via WhatsApp e realizadas 80 
tentativas de contatos telefônicos, a maioria com dois ou três intentos em cada 
sindicato para viabilizar a resposta aos questionários on line e também a par-
ticipação nos grupos focais on line. Foram visitados pessoalmente Sindicatos 
de diferentes categorias no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E houve 
participação em duas reuniões on line que agrupam lideranças no Rio Grande 
do Sul para convidar para a pesquisa. 

Uma outra dificuldade encontrada para captar os dados dos sindicatos foi a 

74   Sobre o tema ver a Metodologia deste estudo no Relatório Final. Disponível em 
https://docs.google.com/document/d/1A1cQF8Cfsmee6ZatyQfkBA0zTXNAJYSv/
edit?usp=sharing&ouid=112471380214552839468&rtpof=true&sd=true  .

75   O site responsivo é aquele que adapta a vários equipamentos como smartphones, tablets, computadores, tvs 
etc. Que possua hierarquia das informações e boa navegação.

76   Os dois grupos foram selecionados a partir da invisibilidade apontada por lideranças em relação aos projetos 
que desenvolvem na primeira etapa do estudo realizado em 2021. São eles: pessoas 60 anos ou mais e 
população LGBTQIA+.  
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falta de organização das informações nos sites das organizações, inoperância 
das informações (telefones, e-mails e contatos sem funcionar), desatualização 
de conteúdo, além de um grande número de sites que não são responsivos . 
(Exemplo na Imagem 01).

Apesar do esforço da equipe, apenas 25 lideranças de sindicatos de âmbi-
to nacional responderam ao questionário on line. Entre os outros dois grupos 
sociais pesquisados , o nível de participação é um pouco mais representativo. 
Houve participação de 40 lideranças LGBTQIA+ e outras 35 lideranças com 60 
anos ou mais nos questionários on line.  Somados os três grupos, as lideranças 
participantes totalizaram 100 pessoas em todo país. Para fins deste estudo fo-
cado nas instituições de âmbito nacional, foram analisadas as respostas de 25 
lideranças.

IMAGEM 01 – SITE DO SINDICATOS PETROLEIROS DO RIO DE JANEIRO 

 

Print da Tela: Rose Vidal

Com o objetivo de coletar informações qualitativas para esta investigação 

77 Este é apenas  01 entre as 32 páginas visitadas de sindicatos em todo o país com problemas de atualização de 
informações e navegabilidade.

78   Lideranças participantes representando o  Sindicato dos Bancários de Curitiba/PR, a CUT-PR, a Secretaria 
de Comunicação da CUT-SP, o Sindicato dos (as) Trabalhadores (as) em Educação no Estado do Tocantins; a 
Secretaria de Mobilização e Movimentos Sociais da CUT-DF, e o  Sindicato dos Bancários do Espírito Santo.
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também foi organizado um grupo focal on line com as lideranças de organi-
zações de âmbito nacional. Semelhante ao questionário on line, foram contac-
tados os 25 respondentes desta técnica de pesquisa e mais cinco lideranças 
sindicais fora da lista das cinco regiões brasileiras. Confirmaram presença sete 
sindicalistas. Destes, três eram mulheres e quatro homens, todos brancos e he-
terossexuais. No dia do evento, participaram efetivamente seis pessoas : 

O grupo focal de lideranças de âmbito nacional foi realizado no dia 5 de maio 
de 2022, via plataforma Zoom. Os participantes deram autorização para serem 
fotografados e para que a reunião fosse gravada. O grupo focal on line durou 
duas horas (das 19h30 às 21h30) e não houve problemas de conexão, nem de 
infraestrutura com nenhum dos (as) convidados (as), moradores de cidades 
com acesso à internet. 

Entre os assuntos abordados estavam o uso da internet pelo sindicato du-
rante a pandemia; os ganhos que a instituição e associados perceberam no uso 
da internet; violência na internet e as principais dificuldades enfrentadas pelo 
sindicato com a revolução digital.

A dificuldade técnica de acompanhar as mudanças tecnológicas, principal-
mente relativas à comunicação e a produção de conteúdos digitais tiveram des-
taque no grupo focal:

A dificuldade técnica de acompanhar as mudanças tecnológicas, principal-
mente relativas à comunicação e a produção de conteúdos digitais tiveram des-
taque no grupo focal:

79  Foram eles: CONTRAF BRASIL, AMA ABC, FENAPI CUT AMBAS SÃO PAULO, Fetraf RJ/ES (Rio e Espírito Santo), 
Sindicato dos Bancários do ABC Municipal, SEPE-RJ, Contraf CUT, , SEEB Bragança Paulista e Região - Região 
Bragantina – SP, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, SINDSAUDE-SP, Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Correios Prestadora de Serviços Postais, Telegráficos, Encomendas e Similares do Estado do 
Espírito Santo – SINTECT-ES, Apae Cariacica ES, Sinticom Campinas, Sindicato dos Bancários de Araraquara SP, 
Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região. SP. Municípios de Guarulhos, Mairiporã, Arujá, Itaquaquecetuba 
e Ferraz de Vasconcelos, Sindicato dos Bancários ABC - São Paulo, Sindicato dos bancários de Curitiba e Região 
– Paraná, SINTRAPP - Estado de São Paulo, Sindicato dos Bancários de Curitiba e Reg metropolitana – Paraná – 
estadual, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Materiais Elétricos de Bauru 
e Região, Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e região – Paraná, Sintrafi/Santa Catarina – Fetrafis, 
CUT/DF, Sindicato dos Bancários Brasília DF, Sinproep, ASSESC-DF, Samba da Guariba.

80   Fábio Vaz do Sindicato dos Trabalhadores (as) em Educação no Estado do Tocantins

81   As duas empresas pertencem a Holding Meta, criada no final de 2021 pelo  empresário estadunidense Mark 
Zuckerberg. O Instagram também faz parte do grupo. Meta faz referência ao metaverso. 

82   Elaborados pelas organizações.
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“A gente tem um volume muito grande de informação, então a gente disputa 
todo dia a atenção do bancário por qual conteúdo ele vai ler primeiro: o nosso 
ou dos outros. (...) Como que eu vou convencer o associado que a minha in-
formação é muito mais importante do que aquela a dança do tiktoker, que é 
muito mais divertida? (...) Então eu vejo que a direção do sindicato ela tem uma 
rigidez muito grande na hora de aceitar conteúdos mais leves, mais atuais, que 
de fato traga as pessoas… Eu vejo que a gente está muito distante de competir 
com conteúdo que são modernos”.

Cristiane Zacarias, CUT -PR

Ideia complementada por Paulo Tharcísio, ex-integrante da diretoria do Sin-
dicato dos Bancários de Curitiba:

“Eu acho que o pior de tudo é que a nossa comunicação já não funcionava le-
gal na época do papel. Nós utilizamos novas ferramentas, mas nós só trans-
ferimos aquilo que não funcionava para as novas ferramentas. Nós não mu-
damos, e veja: eu acho que por trás de tudo está o caráter da comunicação, 
né? Nós temos um nicho de mercado que é os nossos associados, os nossos 
componentes da categoria, mas nós não conseguimos falar com esse nicho de 
mercado”.

Paulo Tharcísio, Sindicato dos Bancários de Curitiba

Inclusão digital e representatividade
Foram analisados 25 questionários válidos , abrangendo respondentes de 

cinco estados da Federação e do Distrito Federal. O maior índice de participação 
relativa foi obtido para os sindicatos de São Paulo (52%), seguido pelo Paraná 
(com 16%), Distrito Federal (12%), Espírito Santo e Rio de Janeiro (8% cada um), 
Piauí (6,9%) e Santa Catarina (4%). Apesar das diversas tentativas de contatos, 
a participação da região Norte e Nordeste foi nula. Por outro lado, no grupo focal 
tivemos participação de representantes do Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte.

No grupo focal on line, dos seis participantes, estiveram presentes três ho-
mens e três mulheres. Houve um participante da região Norte . Todos os parti-
cipantes se declararam brancos e heterossexuais. Algo que também se repetiu 
nos questionários on line, em relação à etnia das lideranças, 64% são pessoas 
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brancas, 24% pardos e 12% pretos. Em relação ao gênero e orientação sexual, 
52% se declararam homens cis, 36% mulheres cis e 12% preferiram não res-
ponder. 

80% das lideranças moram na cidade, em bairros com fácil acesso e infra-
estrutura. 64% são casados e outros 12% têm união estável. 100% informaram 
usar a internet para trabalho e 72% afirmaram utilizam para contato com fami-
liares e amigos. 96% utilizam Redes Sociais Digitais (RSD). 

Atuação dos Sindicatos
Sobre o(s) tipo(s) de público(s) que a organização atua, a maioria das lide-

ranças (80%) respondeu que atende trabalhadores(as) com carteira assinada e 
trabalhadores(as) concursados(as) (56%).

Em relação à abrangência, as lideranças responderam serem de âmbito re-
gional (28%) e outros 28% disseram ser estaduais. 16% são locais e 8% atuam 
no Distrito Federal, mas todos possuem mobilização nacional. 20% dos respon-
dentes são nacionais. Perguntados sobre a quantidade de associados, o número 
oscilou entre 2.000 e 450 mil participantes.

Acessibilidade e comunicação antes e durante a pandemia
No período pré-pandemia, a maioria das lideranças se comunicava (76%) 

pelas Redes Sociais Digitais (Whats App, Facebook ). Seguidos de e-mail (72%), 
telefone (68%), jornais impressos  com entrega (60%), Visitas presenciais 
(56%), reuniões presenciais e reuniões virtuais (52%), jornais online (40%), 
YouTube (32%), cartas (12%) e TV Comunitária (8%). 

“O principal meio de comunicação nosso é o Notícias Bancárias, o nosso jornal 
impresso. A gente também entrega em toda a base para os trabalhadores e 
trabalhadoras bancárias” 

Belmiro Moreira, CUT/SP

Já no período crítico (2020 e 2021) da pandemia, 80% escolheram o What-
sApp como a rede social digital mais utilizada, seguido de 68% do Instagram. O 
Twitter e o Facebook aparecem com 60% cada, 48% YouTube, 44% site/portal, 
16%. Já Podcast, Telegram e Blog, com 8% cada. Apenas 4% disseram que a 
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entidade já utilizava antes, para se comunicar com os associados, muitas das 
redes sociais digitais citadas acima. 

“No WhatsApp temos uma equipe organizada de telefones de professores e 
eles são atualizados com informes diários, constantemente, de tudo que tá 
acontecendo não só em relação à educação (...) A gente divulga bastante (...) os 
professores ficam ali esperando esse informe, porque vai chegar”.

Leilane Costa, SIMPRO/CUT-DF

72% das lideranças informaram que as (os) associadas(os) na ativa não têm 
dificuldade para acessar internet. Outros 12% não sabem informar.

Com relação aos associados 60 anos ou mais, segundo as lideranças 40% 
deste público não encontram empecilhos em acessar a internet, no entanto 
36% disseram não saber informar. Outras lideranças afirmam que 24% dos as-
sociados aposentados têm dificuldade em acessar a internet.

Se forem computados os 36% que disseram não saber informar sobre as 
dificuldades de seus associados e os 24% dos que têm dificuldade este número 
chega a 60%. O que por si só já indicaria a necessidade de projetos de inclusão 
digital para este público.

Em relação ao choque geracional, houve uma divisão no grupo focal on line. 
Uma parte dos participantes acredita que os idosos têm dificuldades para aces-
sar a internet, muitas das vezes não pela parte operacional, mas cognitiva e, 
com isso, acabam não acompanhando as mudanças na área tecnológica. Isso 
inclui também diretorias envelhecidas.

“Embora a gente tenha recursos e a gente tenha uma equipe para fazer a co-
municação, para gerir a ferramenta e produzir o conteúdo, no que diz respei-
to a nós, dirigentes, a gente tem uma incapacidade técnica bem grande nesta 
construção, na utilização dessas ferramentas. Talvez porque a gente tenha 
uma direção também já bem envelhecida (...) não sei, não quero que isso soe 
como preconceito, mas isso é um dificultador (...) eu não consigo usar, fazer 
alguma coisa no Tik Tok, nem sei onde que está esse negócio aí na internet. 
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O nosso problema principal, se pudesse apontar é a incapacidade técnica de 
compreender e utilizar todas as ferramentas” 

Cristiane Zacarias, CUT-PR

88% das lideranças disseram que a interação da(os) associadas(os) com a 
entidade através das redes sociais digitais aumentou durante a pandemia.

Acesso à internet e Educação Digital
Sobre acesso gratuito, 60% das lideranças responderam que não oferecem 

acesso gratuito à internet a seus associados (as). Apenas 36% das entidades 
oferecem acesso gratuito. 4% responderam que não oferecem, mas planejam 
oferecer a partir de 2022. 

FIGURA 01. ACESSO GRATUITO AOS SINDICALIZADOS
 

Fonte: Produzido pela autora

Na pesquisa anterior (2021), 59,1% também não ofereciam aos seus asso-
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ciados acesso gratuito à Internet. Outros 27,3% disponibilizam acesso gratuito e 
ainda existem 13,6% que planejam oferecer acesso gratuito à Internet aos seus 
associados e participantes a partir de 2022.

Em relação à formação para as tecnologias digitais, 68% das organizações 
não oferecem nenhum tipo de curso. 20% oferecem treinamento para o uso 
de plataformas digitais (como usar os diferentes aplicativos/programas), 16% 
oferecem cursos de manuseio em diferentes aparelhos digitais (computadores 
e celulares) e 8% ofertam cursos específicos da área dos sindicatos, como certi-
ficação para trabalhos em instituições financeiras. 

Se comparado com a primeira etapa da pesquisa, 45,5%  não ofereciam cur-
sos outras 27,3% das instituições informaram que oferecem cursos de: usos de 
tecnologias/ aparelhos e produção de conteúdos digitais, usos de plataformas 
digitais (25,0%), educação para as mídias digitais e sobre notícias falsas (fake 
news) (20,5%), segurança na rede para não sofrer ataques digitais (13,6%) e 
inclusão digital para maiores de 60 anos (9,1%).

No grupo focal também foi debatido sobre a capacitação dos associados para 
inclusão digital. Segundo os participantes, falta interesse entre os associados. 
Os cursos são oferecidos, mas as vagas não são preenchidas.

“A gente produz cursos, cursos de formação sobre inclusão digital. Temos uma 
Secretaria de Formação dos professores, constantemente disponibilizando 
os cursos, mas às vezes tem essa questão também, nem sempre tem adesão 
(…) Às vezes são os mesmos professores, são as mesmas pessoas que estão 
sempre participando.

Leilane Costa, SIMPRO/CUT-DF

Infraestrutura Digital
No relatório de ano passado, a maioria das entidades e organizações não 

possuía, até a data da pesquisa, departamentos de informática (59,1%). Por 

83   Na pesquisa de 2021 a maioria das lideranças informaram  não oferecer nenhum curso (45,5%), outras 27,3% 
das instituições informaram que oferecem cursos de: usos de tecnologias/ aparelhos e produção de conteúdos 
digitais, usos de plataformas digitais (25,0%), educação para as mídias digitais e sobre notícias falsas (fake 
news) (20,5%), segurança na rede para não sofrer ataques digitais (13,6%) e inclusão digital para maiores de 60 
anos (9,1%). 
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outro lado, uma parcela de 22,7% declarou possuírem essa infraestrutura, en-
quanto 9,1% das entidades informaram terceirizar os serviços de informática 
utilizados. 

Em relação ao uso de software livre e programas pagos, 48% dos responden-
tes afirmaram que a organização utiliza software pago, 28% usam tanto progra-
mas livres quanto pagos e 12% disseram possuir apenas software livre.  12% 
das lideranças não souberam responder.

Ainda em relação à infraestrutura, 48% dos sindicatos têm servidor próprio 
e 24% não possuem servidor. Outros 16% utilizam serviço de nuvem, 8% fazem 
parceria com outras organizações e 4% não possui servidor.

40% das lideranças não sabem informar qual o percentual do orçamento 
é dedicado para a área de informática e outros 32% disseram ser menos que 
10%. Quanto ao orçamento para a área de comunicação 36% não sabem infor-
mar se há orçamento para a área/setor de comunicação. Outros 24% dos repre-
sentantes das organizações afirmam que seu sindicato possui orçamento entre 
10 e 20% para a comunicação. 

GRÁFICO 02: SOFTWARES UTILIZADOS PELOS SINDICATOS
 

Fonte: Produzido pela autora

Dado semelhante ao revelado na pesquisa de 2021, 43,2% das entidades 
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informaram não possuir nenhum recurso para aplicação na área de informática. 
Além disso, uma parcela de 20,5% dos participantes não soube informar sobre 
o quesito perguntado. Quanto ao percentual orçamentário aplicado na área de 
informática, o maior índice de participação foi observado para a faixa de menos 
de 10% (27,3%), seguido pela faixa entre 10% e 20% (6,8%) e mais que 20% 
(2,3%).

A  questão da comunicação foi um ponto de destaque no grupo focal on line. 
Entre os desafios levantados estão a falta de pessoal especializado para ocupar 
a assessoria de comunicação, a falta de treinamento para produzir conteúdo 
para as redes sociais digitais e a preocupação com as fake news.

“A gente precisa ter os profissionais adequados: além do jornalista que escreve 
o texto. Precisamos dessa juventude, que produz webdesign, o card, o meme… 
Um bom profissional de vídeo - porque hoje todo mundo tem celular, para fa-
zer o videozinho  (...) você pede para o dirigente fazer uma foto ele faz uma 
selfie, ou ele pega faz um vídeo em vez de fazer na horizontal, faz na vertical. 
(...) São as dificuldades que a gente enfrenta”

Belmiro Moreira, CUT/SP

As lideranças apontaram para o excesso de atividades concentradas em 
poucos profissionais da comunicação que prejudicam o andamento e o fuxo de 
informações na organização.

“Eles (a diretoria) acham que investimento em comunicação é gasto (...) e o or-
çamento para esse fim só vem depois de muito debate, depois de muita luta. 
Ela sofre muito a nossa jornalista (...) é uma jornalista para 12 regionais, são 15 
mil filiados, são 12 presidentes (...) eles mandam, pra jornalista, um rascunho 
de uma ação que eles fizeram de, sei lá, 4-5 dias atrás, então essa comunica-
ção é sempre atrasada”.

Fábio Vaz do Sindicato dos Trabalhadores (as) em Educação (TO)
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Utilização das Ferramentas Digitais
52% das lideranças afirmaram que todas as pessoas participam no diálogo 

on line com a entidade. Os homens somam 32%, seguidos de mulheres 28%. 
Na sequência, aparecem os jovens com 20%, 8% das lideranças não souberam 
informar os percentuais de participação dos diferentes públicos. Já a partici-
pação de pessoas idosas e população LGBTQIA+, segundo as lideranças, foi de 
apenas 4%.

A maioria das organizações de âmbito nacional pesquisadas (76%) utilizam 
a plataforma Zoom para realizar reuniões coletivas e 60% o Google Meet. 52% 
das lideranças afirmam manter contato diariamente com seus associados e 
28% disseram que o contato ocorre várias vezes ao dia.

No grupo focal esse ponto foi um dos mais positivos no que diz respeito ao 
impacto da pandemia e a inclusão digital nos sindicatos. Para as lideranças, as 
reuniões on line facilitaram e melhoraram o contato com os associados. Segun-
do Cristiane Zacarias (CUT-PR), as assembleias virtuais contaram com volume 
muito maior de trabalhadores do que as reuniões presenciais, ideia corroborada 
por Belmiro Moreira (CUT-SP).

“Nós consultamos muito mais a categoria, através de assembleias virtuais, e 
fizemos diversos atendimentos, assim, o nosso sindicato não parou durante 
a pandemia. Ele (sindicato) teve cuidado com os seus trabalhadores, deixan-
do-os à distância. A gente utilizou da ferramenta da internet para continuar 
atendendo os trabalhadores. (...) atendemos muitos trabalhadores de forma 
virtual.”

Dados similares aos da investigação de 2021: 86,3% das entidades utilizam 
reuniões virtuais, 72,7% pelo Zoom e 70,5% pelo Google Meet.

Em relação ao uso de abaixo-assinados digitais, 60% das lideranças sindi-
cais afirmam não usar. Por outro lado, no que diz respeito às enquetes on line, 
há uma ampla utilização dessa ferramenta digital (98%). 

Na pesquisa de 2021, a maioria (40,9%) declarou nunca usar o abaixo-assi-
nado. Por outro lado, 34,1% afirmaram utilizar raramente e 25% das entidades 
informam que o faz regularmente, a maioria delas, ONGs.
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GRÁFICO 03. USO DE ABAIXO-ASSINADOS DIGITAIS PELOS SINDICATOS
 

Fonte: Produzido pela autora

Violência na internet
Sobre a violência na internet, 44% das lideranças revelaram que a organiza-

ção sofreu ataques. Outros 44% disseram que não houve violência e 12% não 
souberam informar. Quando a pergunta se refere à esfera individual, o percen-
tual de violência cresce para 68%. Embora questionadas, nenhuma das lideran-
ças quis relatar as experiências que vivenciaram.

Os participantes do grupo focal, enfatizaram que os sindicatos sofreram 
principalmente, nos últimos cinco anos, com perfis falsos, críticas da sociedade 
em geral em relação a greves, xingamentos e questionamento sobre a legitimi-
dade do sindicato.

“Muitos bancários votaram no Bolsonaro, porque o setor bancário é muito 
conservador. Então o sindicato recebia (principalmente na época da eleição de 
2018), postagens bem duras, ofensas severas: éramos chamados de vagabun-
do, ladrões, isso nós experimentamos. E não eram robôs, eram pessoas…[...] 
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Eu sofri pessoalmente - sofro até hoje violências (...) acho que todos nós nas 
nossas redes sociais, quando nos posicionamos - sofri violência, inclusive da 
minha família. Naquele áudio do Bolsonaro de ser chamada de vagabunda, de 
puta… São termos duros e difíceis, nas redes sociais você até entende, mas 
da família não. Porque você está se posicionando politicamente, nas minhas 
redes sociais, no Facebook principalmente, ainda é muito comum passar por lá 
aqueles robôs (que eu acho que são, que você vai buscar e não tem nada, nos 
perfis deles que não sejam isso) fazendo isso. 

Cristiane Zacarias, CUT-PR

Considerações Finais
As pesquisas de 2021 e 2022 relativas a lideranças apontam para uma re-

presentatividade e organização vertical, já que 80% dos sindicatos atendem 
trabalhadores(as) com carteira assinada e trabalhadores(as) e 56% concursa-
dos(as). 

Os sindicatos ainda utilizam as mídias analógicas como ferramenta de co-
municação com seus associados. No relatório de 2022, a utilização do jornal im-
presso chega à casa dos 60%, enquanto no relatório de 2021 (ainda em período 
crítico da pandemia) esse índice é de 11.4%. Porém em ambas as organizações 
o WhatsApp (80%) foi a rede mais utilizada durante crise sanitária da Covid-19;

Com relação aos associados 60 anos ou mais, segundo as lideranças 40% 
deste público não encontram empecilhos em acessar a internet, no entanto 
36% disseram não saber informar. Outras lideranças afirmam que 24% dos as-
sociados aposentados tem dificuldade em acessar a internet.

Se forem  computados os 36% que disseram não saber informar sobre as 
dificuldades de seus associados e os 24% dos que têm dificuldade este número 
chega a 60%. O que por si só já indicaria a necessidade de projetos de inclusão 
digital para este público.

68% das organizações em âmbito nacional e 45,5% em âmbito local/esta-
dual não oferecem nenhum tipo de curso relacionado a inclusão digital. Estes 
percentuais validam que o choque geracional, falta de educação digital e equi-
pamentos desatualizados são apontados como principais problemas na inclu-
são digital dos sindicatos. 

Entre os pontos positivos se destacam a utilização e ampliação das reuniões 
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virtuais. 76% usam a plataforma Zoom para realizar reuniões coletivas e 60% 
o Google Meet. 98% dos sindicatos utilizam enquetes on line, mas não tem a 
prática de usar abaixo-assinados.

A violência na Internet também é uma realidade para os sindicatos. 44% das 
lideranças revelaram que a organização sofreu ataques e 12% não souberam 
informar. A situação se agrava quando diz respeito à esfera individual: o per-
centual chega a 68%. Embora questionadas, nenhuma das lideranças, no grupo 
focal apontaram soluções para esta questão.

Segundo os participantes do grupo focal on line o caminho da inclusão digi-
tal é árduo, porém eles acreditam que estão na direção certa. As lideranças su-
gerem criar uma cultura de inclusão digital, sem focar apenas em ferramentas, 
mas nas ações e iniciativas que levarão trabalhadoras e trabalhadores, incluin-
do aqueles que não são atualmente atendidos pelo sindicato, a construírem mo-
vimentos sociais mais fortes. 
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As discussões apresentadas neste capítulo são resultantes dos encon-
tros realizados entre abril e maio de 2022 em 05 grupos focais on 
line durante a segunda etapa da pesquisa “Democracia, Representa-
tividade. Novas Formas de Representatividade Diante das Transfor-

mações Digitais”. O estudo foi elaborado pelo Instituto Lula em 2022 com apoio 
da Fundação Friedrich Ebert Stiftung (FES). 

A investigação quali-quantitativa utilizou diferentes técnicas de pesquisa, 
entre elas questionários semiestruturados on line, questionários semiestrutu-
rados impressos e grupos focais on line. Os respondentes dos questionários se-
mi-estruturados on line de diferentes regiões do país foram selecionados para 
participar dos 05 grupos focais e contribuíram para aprofundar alguns aspectos 
que não puderam ser esmiuçados na parte quantitativa da pesquisa. 

Como públicos-alvo foram selecionados três grupos populacionais dentro da 
área temática dos movimentos sociais: a população idosa, a população LGBT-
QIA+ e lideranças de movimentos sociais de âmbito nacional, majoriariamente 
sindicatos.  A escolha de ativistas, militantes e lideranças não aconteceu por 
acaso. Na primeira parte do estudo, em 2021, as pessoas idosas e a população 
LGBTQIA+ foram as mais esquecidas nos projetos das lideranças que participa-
ram da investigação. Quanto às lideranças de âmbito nacional, nos interessou 
conhecer os processos de inclusão digital nos movimentos sociais mais estrutu-
rados, assim como as violências digitais sofridas, entre outros temas. 

Capítulo 5

Cosette Castro
Marina Monteiro

Milena Argente
Rodrigo Bonicenha

Rose Vidal 

Ouvindo Ativista, Militantes e 
Lideranças em Grupos Focais On Line
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Pensar representatividade e inclusão digital à luz da democracia implica a 
procura constante de um olhar atencioso e que tenha por objetivo contemplar 
populações mais fragilizadas, que geralmente não são escutadas nem contem-
pladas em projetos. Também por esse motivo a equipe de pesquisa optou por 
escutar tanto os representantes das bases, ativistas e militantes, como as lide-
ranças de movimentos de âmbito nacional em momentos distintos, para que 
fosse possível contemplar as demandas e propostas  sobre inclusão digital a 
partir de um ponto de vista mais amplo.

Nesse sentido, os grupos focais on line foram momentos que propiciaram 
trocas não apenas entre pesquisadores e pesquisados, mas também dos ativis-
tas e militantes, e das lideranças entre si, fomentando maior debate e encontro 
de pautas.

As questões propostas nos 05 grupos focais on line, cada um com 02 horas 
de duração, ganharam espaço ao debater o uso da internet desses diferentes 
pontos de vista; como ferramenta de mobilização social, sobre as dificuldades 
de acesso e uso da internet durante a pandemia do Covid-19 – momento no 
qual esta pesquisa está situada. Outros temas foram as violências na internet e 
as propostas de políticas públicas para ampliar a inclusão digital. 

Autocrítica dos movimentos sindicais
Entre as lideranças de âmbito nacional, como é o caso das sindicais, houve 

espaço para a autocrítica sobre o papel dos sindicatos nesse momento, assim 
como sobre a conjuntura de mobilização. As lideranças apontaram para um es-
vaziamento político e refletiram sobre a dificuldade dos sindicatos de se ade-
quarem às novas demandas que surgiram.

“Nós enfraquecemos o nosso poder de intervenção. Se a gente pensar que na 
década de 80 os sindicatos tinham uma credibilidade igual à da igreja, a gente 
tem que se remeter a essa reflexão [...] Não nos preparamos para esse mo-
mento civilizatório que a gente tá vivendo do egoísmo. Isso a gente vai ter que 
correr atrás.” 

Paulo Tharcisio, liderança Sindicato dos  Bancários,PR 

84 Sobre as propostas, ver Capítulo 06  nesta publicação.  Sobre o termo, ver Glossário ao final da publicação. 



DEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE. 

76

“Hoje em dia o sindicato só está discutindo salário. Por exemplo, eu sou da 
educação, ele não está discutindo nem o debate de currículo, ele só quer dis-
cutir questão salarial. Então assim, a gente esvaziou tanto [...] E aí o momento 
gerou isso aí. Deu no Bolsonaro, gerou esses trabalhadores de aplicativo e es-
ses desafios que a gente tem que romper”.
 

Fábio Vaz, liderança Sindicato dos
Trabalhadores (as) em Educação), TO

“Eu falo muito pra nossa direção que o período do governo Lula não fez bem 
para nós enquanto movimento sindical, enquanto mobilização, enquanto for-
mação, enquanto atuação, porque a gente lutou tanto para que o Lula vences-
se a eleição e se tornasse presidente do nosso país, e aí a hora que isso acon-
teceu a gente falou: “ufa, beleza” e deixou, né? E as coisas foram acontecendo e 
a gente foi aproveitar este momento… Então hoje a gente vive o reflexo desse 
“tudo bem, fica aí que eu vou ali e já volto”, eu acho que a gente falhou quando 
não organizamos isso”. 

Cristiane Zacarias, liderança CUT, PR

Essas críticas, contudo, não estão fundadas apenas retrospectivamente. São 
levadas em conta a partir da perspectiva de pensar formas de evitar novos mo-
mentos de estagnação e retrocessos, além de atentar para uma responsabili-
zação das lideranças e movimentos sociais como um todo para pensar formas 
de serem mais inclusivos em suas lutas, pautas consideradas necessárias para 
pensar atuação sindical nos novos tempos.

“Qual foi o legado que essas pessoas deixaram de formação? Eu acho que a 
gente tem, por onde a gente passa […] tem uma responsabilidade com a con-

85 Elaborado a partir de SLEE, Tom. Uberização: a nova onda do trabalho precarizado. Editora Elefante, 2019; 
ABÍLIO, Ludmila Costhek; AMORIM, Henrique; GROHMANN, Rafael. Uberização e plataformização do trabalho no 
Brasil: conceitos, processos e formas. Sociologias, v. 23, p. 26-56, 2021. 
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tinuidade desse sindicato – seja por uma questão jurídica, por uma questão 
sindical ou pela questão das lideranças que ali vão permanecer”. 

Cristiane Zacarias, liderança CUT, PR

Uma das preocupações das lideranças, ligada às tecnologias digitais e a pre-
carização do mundo do trabalho é o fenômeno da uberização  e a proposta de 
levar essa discussão para dentro dos sindicatos, ampliando as categorias sob 
proteção sindical. Além disso, torna possível pensar solidariamente o apoio à 
luta dos trabalhadores independentemente de suas categorias ou empresas em 
que trabalham. Nesse sentido, os grupos focais das lideranças apontam formas 
de reunir a classe trabalhadora cada vez mais desmobilizada por ataques sofri-
dos no mundo virtual e presencial.

Nesse cenário, muitas vezes os trabalhadores informais sequer se reconhe-
cem enquanto classe trabalhadora, já que são estimulados a se autodenomina-
rem empreendedores, assumindo para si todo o ônus do trabalho e (da falta) 
de direitos. Vale levar em consideração que muitas das tecnologias atuais são 
pensadas com o objetivo de atender os interesses das empresas. 

“Que esse grupo [uberização] não se vê enquanto trabalhador, mas o que nós 
estamos falando para eles? Nada! Nós não conversamos com essas pessoas, 
nós somos extremamente umbilicais: você fala com o professor, eu falo com 
o bancário e não quero saber quem vai organizar esses trabalhadores. Quem 
que vai chamar? Qual é o sindicato, que mesmo não representando, vai ofere-
cer aquela sede que tem lá não sei aonde como ponto de usar o banheiro ou de 
descanso pro mototaxista? Qual o sindicato que vai fazer isso?” 

Cristiane Zacarias, liderança CUT, PR

Para as lideranças, este é o momento de buscar soluções criativas em meio 
as novas profissões fragilizadas e desprotegidas. Uma delas, que já está em an-
damento, foi desenvolvida  pelo movimento dos bancários. Meio ao crescen-
te aumento do trabalho virtual e o consequente isolamento dos trabalhadores 
entre si, os bancários ampliaram a categoria para “trabalhadores do sistema 
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financeiro”, de forma a dar conta de englobar esses novos profissionais na luta 
por direitos e para manter a força sindical.

Pandemia de covid-19 e a disseminação das tecnologias digitais
Ainda vai levar tempo para entender os diferentes níveis de impacto que 

a pandemia de Covid-19 exerceu sobre o mundo. Além dos impactos na área 
da saúde, houve aumento da desigualdade social e muitas pessoas passaram 
a estar na linha abaixo da pobreza. Por outro lado, o índice de riqueza dos mais 
ricos do mundo aumentou (CEPAL, 2022). Ainda é difícil prever os próximos 
capítulos até que ocorra uma estabilização econômica global.

No que se refere ao mundo conectado da Internet é possível visualizar algu-
mas de suas “heranças”. Questões já consolidadas, como o trabalho virtual e a 
Internet como forma de socialização foram ainda mais acentuadas, com conse-
quências positivas e negativas.

À primeira vista, é possível presumir que, se a pandemia trouxe  o isolamen-
to social, ao menos a internet poderia aproximar mais as pessoas. Mas não é 
apenas isso que mostram os dados da presente pesquisa.

A aceleração forçada do mundo conectado em redes virtuais acabou por 
contribuir ainda mais para invisibilizar os mais vulneráveis e ampliar a inclusão 
precária, embora os dados oficiais não apontem as diferenças entre incluídos 
digitais e incluídos precariamente. 

No ápice da pandemia no Brasil, por exemplo, os programas sociais voltados 
a prestar auxílio emergencial aos mais vulneráveis atuavam principalmente via 
aplicativos que, mesmo quando funcionavam corretamente, não levavam em 
conta que pessoas em estado de fragilidade social  têm dificuldade de acesso à 
internet. Quando conseguem, não têm aparelhos de última geração para baixar 
os aplicativos. Ou ainda, quando conseguem acessar desde um celular ou com-
putador mais moderno, não possuem alfabetização digital para compreender as 
regras de cada programa ou aplicativo.

“Veio a pandemia, nós já temos uma deterioração da economia […] Quem aca-
bou sofrendo mais? São as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas 
LGBT, as pessoas com deficiência que não têm acesso às facilidades da política 
ou acesso aos direitos que as políticas públicas colocam.”
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Fabrício  Gastaldi, liderança do Coletivo
Acontece Arte e Política LGBTI+, SC

Durante a realização da pesquisa, as lideranças LGBTQIA+ contaram que, 
com a iminência da pandemia e a subsequente instauração de uma nova onda 
de precarização, tiveram que mudar as formas de atuar. ONGs relacionadas à 
realização e divulgação de atividades culturais, por exemplo, passaram a ter 
como foco a distribuição de alimentos. Desde o ponto de vista interseccional 
do acesso às redes e sua relação com os direitos básicos, vale recordar a ação 
realizada Casa Brasil, casa de acolhimento para pessoas trans no Rio Grande 
do Norte. O grupo percebeu que as pessoas LGBTQIA+ mais necessitadas eram 
aquelas que estavam fora das redes sociais, não apenas sem acesso à internet, 
como também em situação de insegurança alimentar e adoecida. 

“Infelizmente o agravo maior que essa pandemia trouxe pra gente, além da 
saúde mental, é a fome, né? Você sem comida, você com fome, não consegue 
trabalhar, não adianta. Não há medicação certa que vai funcionar, você precisa 
de um lazer, você precisa ter estudo, você precisa de um gás, de comida, você 
precisa de apoio em vários setores. (...) Nossa saúde mental é complicada. Eu 
acredito que a população LGBT do Brasil está adoecida, principalmente a po-
pulação LGBT. Vem adoecendo pela questão desse genocida que estamos aí, 
todos os dias propagando o ódio contra a população.”

Jaqueline Brasil, Coordenadora da ONG
Atrevida e Casa Brasil, RN

As recomendações para prevenção e combate à pandemia veiculadas pelos 
órgãos oficiais de saúde também se mostraram alvo de críticas. Pensadas de 
modo genérico, mesmo as recomendações mais básicas, como “lavar as mãos”, 
não tinham como ser contempladas por pessoas em situações de rua, por exem-
plo, como é o caso de muitas pessoas atendidas por organizações LGBTQIA+.

“E a gente fica num processo que é o seguinte: “fica em casa e lava a mão”. Meu 
amor, deixa eu te falar uma coisa: tem gente que não tem nem casa. Vamos 
parar com esse negócio de “vamos lavar a mão”, viu? Tá certo, eu acho que é 
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ótimo isso, mas vai lavar a mão aonde, gata? Não tem nem água às vezes. “Fica 
em casa”: pra nós, LGBT, o lugar mais perigoso é a nossa casa. Então quando 
você faz uma campanha - não tô falando que não é ruim isso, tá, gente? Mas a 
gente está falando de pessoas, então várias pessoas. Então como é que você 
faz? “Ah, vamos ficar em casa” se o lugar de ficar em casa pra uma LGBT é vio-
lento. E essa galera nossa vai pra onde? Não podia ficar na rua. Então, assim: 
muitos desses dados que o aumento de suicídio foi muito grande, entre nós 
LGBTs, mulheres eu não vou nem falar, né? Porque a mulher tá lá, com aque-
le companheiro dela batendo nela, quebrando o braço dela, metendo porrada 
nela, e ela vai pra onde?”

Sandra Nefertari, Coordenadora da Casa Marielle Franco, BA

As dificuldades de acesso às tecnologias digitais foram um desafio durante 
a pandemia. No entanto, há regiões do país onde as dificuldades de conexão e 
acesso à internet são cotidianas, devido às condições geográficas, climáticas e 
ao descaso das empresas de telecomunicações, como é o caso das regiões norte 
e nordeste. 

“Aqui em Roraima, particularmente na região Norte, mas aqui em Roraima 
nosso maior problema que a gente tem é a questão da internet. Às vezes nós 
queremos até realizar grupos, fazer seminários principalmente nesse período 
de pandemia, mas as vezes a gente tem que cancelar tudo no meio ou no co-
meço. Estamos entrando agora no inverno. Que na região Norte são seis me-
ses de chuva e seis meses de sol. Nós não temos as quatro estações. Então no 
período de inverno as coisas pioram mais ainda a nossa situação.”

Clóvis Júnior, Coordenador da Associação Roraimense
pela Diversidade Sexual, RR

A dificuldade de acesso às redes não ocorre apenas no interior, regiões lon-
gínquas e regiões economicamente mais pobres. Para além da questão regio-
nal, pesam as desigualdades sociais que atravessam militantes, ativistas e lide-
ranças de modo interseccional. 
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“Então quando veio a pandemia, uma coisa que a gente reparou é que parece 
todo mundo tem WhatsApp e que todo mundo tem um smartphone, e não é 
verdade, né? Eu acho que a gente tem noção de “ah, todo mundo tem um ce-
lular”. Não tem!

Fabrício  Gastaldi, liderança de Ong Acontece Arte e 
Política LGBTI+, SC

No que concerne ao acesso aos direitos básicos, é preciso citar a questão da 
mobilidade urbana e direito à saúde, entre pessoas vivendo com HIV-AIDS, cujo 
impacto foi ainda pior para as pessoas com acesso limitado às redes sociais 
digitais (RDS).

“Eu recebia ligações do orelhão, a cobrar no celular. Nós temos em Florianópo-
lis pessoas que moravam no extremo sul da ilha, a 40 km do centro da cidade, 
e que precisavam pedir a sua medicação ou que precisavam pedir uma cesta 
básica – que até para acessar o serviço da prefeitura estava muito distante. A 
gente faz a comunicação na internet, mostra que a gente tá ali; mas será que 
esse povo que está na internet é o que realmente precisa da cesta básica? Evi-
dente que vai ter, mas tem uma galera, que a gente entendeu no nosso proces-
so de trabalho, que não está internet e não tem acesso à Internet, e elas estão 
na capital! Eu não estou dizendo de ninguém interior, eu não estou falando de 
ninguém lá longe há 500 km daqui que não tem acesso à internet: eu tô falando 
uma realidade local, pessoas em Florianópolis (que é a riqueza do babado) não 
tem internet, não tem celular.”

Fabrício  Gastaldi, liderança de Ong Acontece
Arte e Política LGBTI+, SC

Também foi salientado o papel positivo desempenhado pelas ações nas re-
des sociais digitais. Elas foram muito úteis para divulgar informações e efetuar 
campanhas de arrecadação de doações. 

As lideranças de âmbito nacional apontaram a importância das tecnologias 
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digitais que, durante a pandemia, não apenas permitiram a participação da 
base como também mostrou, na maior parte dos casos, maior adesão às as-
sembleias e discussões. 

Mesmo entendendo que a participação presencial teria mais qualidade, as 
ferramentas digitais foram reconhecidas pela sua importância não apenas du-
rante a pandemia, mas para impulsionar e divulgar as pautas e lutas sindicais. 
Nesse aspecto, o mundo digital aparece como algo a ser mais bem aproveitado 
e disputado com as empresas de comunicação de porte nacional. Além disso, 
as lideranças reconhecem que as novas redes e tecnologias digitais não estão 
sendo aproveitadas como deveriam.

No que se refere aos ativistas e militantes dos grupos com 60 anos ou +, a 
pandemia trouxe maior isolamento para esse grupo que tem mais dificuldade 
para lidar com os meios digitais. A necessidade de maior acesso à internet e 
de alfabetização digital, neste caso, é de fundamental importância, já que não 
basta acesso ao mundo digital: é preciso também saber utilizar as plataformas e 
programas disponíveis, e aprender a produzir conteúdos.

Apesar das dificuldades, houve avaliações positivas de lideranças de 60 anos 
ou mais sobre o uso das tecnologias digitais durante a pandemia. As tecnologias 
da informação e da comunicação (TICs) ajudaram a minimizar o impacto no 
cotidiano (como, por exemplo, através de aplicativos de bancos e compras on 
line, etc) e afetivo (através do uso de plataformas de comunicação digital com 
amigos e familiares). 

“O que a gente observou, que muito do nosso ganho foi a gente procurar a 
aprender… Na minha cabeça nunca ia precisar dessas tecnologias não é? E aí 
eu fui em busca de quem pudesse me ensinar principalmente essas platafor-
mas que a gente precisa entrar, e também ficar antenado com os problemas 
dos outros, meus companheiros […] O ganho maior foi esse: o aprendizado, 
tanto que hoje a gente já tem um pouco mais desse conhecimento.” 

Amélia Garcia,  Grupo de Mulheres
Prostitutas do Estado do Pará

Esse ganho, no entanto, não pode ser considerado de modo genérico para as 
pessoas idosas como um todo. Entre as intersecções, a questão da classe social 
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precisa ser levada em consideração.

“Eu acho que na verdade para ser mais enfático: quais foram os ganhos? De-
pende da classe que você é. Considerando quem é da classe alta, 1/3 dos ido-
sos tiveram ganhos bons, quem tem convênio médico então faz só a consulta 
online. Precisa do remédio, tem o aplicativo que alguém da família ou tem um 
empregado que faz isso. Na verdade a classe alta que tem realmente mais 
conhecimento, que tem mais tecnologia, com certeza os ganhos foram muito 
maior do que dos idosos da periferia, assim como o impacto para os idosos 
foram o mesmo impacto dos estudantes. Os estudantes da classe alta conti-
nuam num nível muito melhor que os estudantes da periferia.”

Juarez Mateus, Associação dos Idosos de Campinas, SP

O circuito livre de informações e violências
Se por um lado as notícias mais velozes possibilitam maior alcance para 

pautas reivindicatórias, o compartilhamento de denúncias de violências ou 
mesmo tomar o controle das narrativas, a dificuldade de lidar com o número 
de informações apareceu como algo negativo. Há o acolhimento dos grupos de 
afinidades, mas também a existência de ameaças.

“E aí é aquela coisa: nos traz essa informação que são às vezes informações 
boas e às vezes são informações ruins, são tristes, né? Eu deixei, na realidade, 
eu deixei de circular no Instagram e no Facebook. Ainda estou aqui me prepa-
rando pro meu retorno. Por quê? Porque eu abria e ali parecia um obituário, en-
tendeu? Da pandemia, até há pouco tempo só sabendo notícias de que morreu 
A, morreu B, morreu C, das formas mais diversas. Aquilo estava me fazendo 
mal.”

Alice Oliveira, ativista da Articulação Brasileira de Lésbicas, CE

As lideranças de organização nacional trouxeram relato de várias formas de 
violência ocorridas via Internet, principalmente no que concerne à participação 
política. Como exemplo, elas relatam os períodos nos quais o debate político 
estava mais acirrado, onde as violências tendem a ser maiores, como foi o caso 
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das últimas eleições presidenciais e durante a pandemia.

“A gente teve um período no Facebook onde a gente sofria com mais frequên-
cia ataques de perfis falsos, aí a gente ia fazendo um trabalho de identificação, 
de filtro e conseguimos identificar ataques vindo muito dessa base bolsonaris-
ta, né? Tanto de alguns perfis reais, mas boa parte deles falsos. Isso já reduziu 
bastante.”

Bruna Gatti, liderança Sindicato dos Bancários, ES

“Em um período específico, quando antes do Bolsonaro começar a crescer, a 
gente tinha, sim, bastante postagens de bancários nas nossas redes – a gente 
está num local bastante conservador, e que muitos bancários votaram com 
louvor no Bolsonaro. Esse povo enfrentou a gente por um muito período, e com 
postagens bem duras, assim, de ofensas bem severas: de vagabundo, ladrões, 
isso nós experimentamos. E não eram robôs, eram pessoas.”

Cristiane Zacarias, liderança CUT, PR

“Uma coisa que foi muito polêmica aqui na época é a nossa defesa pra vacina-
ção, porque assim: na época estava muito à flor da pele, que essa coisa de que 
servidor público estava protegido, que tinham a vantagem e os outros queriam 
liberar tudo, né? Aqui a gente teve muito ataque  por conta da defesa da vaci-
nação, que foi muito a flor da pele, mesmo.”

Fábio Vaz, liderança Sindicato dos Trabalhadores (as) em Educação), TO

Entre as principais soluções encontradas para prevenirem-se de ataques 
virtuais, constam o uso de análise de perfis de redes para detectar perfis feitos 
para ataques (fakes) por um profissional da área, a seleção de onde postar de-
terminadas temáticas e matérias e mesmo processos judiciais, nos raros casos 
onde o agressor foi encontrado.

“A gente começou a cuidar inclusive no compartilhamento, no impulsionamen-
to das questões que nós tínhamos ali das matérias, do que era produzido pela 
nossa publicação, para não trazer para as nossas redes essas pessoas que 
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não estão compromissadas com as nossas pautas, que não são da categoria e 
que de alguma forma iria inflamar as pessoas pra aquele diálogo que não era 
interessante.”

Cristiane Zacarias, liderança CUT, PR

O número e a intensidade dos ataques também variam de acordo à região. 
Em locais mais conservadores, os sindicatos tendem a sofrer mais com amea-
ças. 

“Tem muitos casos aqui, tem violência, ameaça. A maioria das violências que 
tem aqui é ameaça, xingamento de toda ordem, xingamento… “Esquerdopata” 
aqui é elogio. Então assim: tem esse tipo de ataque, já tivemos alguns ataques 
nas redes sociais, de às vezes grupos extrema-direita, às vezes vem em bando 
de fazer aqueles ataques, já tivemos experiência desse tipo”.

Fábio Vaz, liderança Sindicato dos
Trabalhadores (as) em Educação, TO

Políticas Públicas
No que diz respeito aos maiores problemas em relação ao acesso à internet,  

ativista e militantes nos  grupos das pessoas idosas e dos LGBTQIA+ apontaram 
para o sucateamento e retrocesso das políticas em direitos humanos. Também 
apontaram a necessidade do implemento de políticas públicas inclusivas. 

“A gente precisa discutir direitos básicos dessa população, dessa comunidade. 
E hoje em dia a gente percebe que o acesso às redes sociais é também um 
direito básico […] E a gente precisa, na verdade, garantir esse direito, né, como 
política pública. Hoje pra estudar a gente precisa, pra trabalhar a gente precisa, 
pra tudo. A gente está aqui agora nessa briga, porque, por exemplo: tem inte-
grantes do próprio coletivo que não tem certidão de nascimento, documento 
de identidade… Então como é que a gente discute inclusão digital sendo que 
as pessoas não existem do ponto de vista legal, né? Então são muitas vulne-
rabilidades.”
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Jarelle Rocha, Coletivo LGBTI+ Flores do Sisal
e do Conselho Estadual LGBT, BA

Entre as respostas apresentadas por ativistas e militantes, as políticas pú-
blicas também surgem como resultado de uma pressão feita pela base, como 
aparece no relato a seguir:

“Mas por exemplo: eu morei e tem toda uma relação apegada com os indíge-
nas, né? Eu lembro que quando eu fui morar aqui na aldeia, o meu celular, pra 
conseguir pegar, eu tinha que andar pela área, pela aldeia, e tinha uma árvo-
re que eu tinha que me encostar naquela árvore, quase que trepar na árvore 
pra conseguir pegar o sinal da internet. Hoje, você tem praticamente todas as 
aldeias indígenas e quilombolas com internet. Por quê? Porque eles saíram 
reivindicando esse processo junto ao governo, então aí tiveram essa possibi-
lidade”

Alice, grupo focal ativistas LGBTQIA+, CE

De maneira mais ampla, ativistas e militantes entendem que a exclusão so-
cial está conectada à exclusão digital. Para que exista  um mundo conectado, as 
inclusões social e digital precisam andar juntas.  

“É fácil, é possível criar algorítimos capazes de identificar sujeitos em situação 
de risco. Então existem países que estão já avançados [...] Hoje a gente tem coi-
sas muito básicas, por exemplo: se algum de nós aqui disser que está pensan-
do em se matar, ou escrever no Google® ou perguntar pra Siri® ou pra Alexa® 
ou pra essas inteligências artificiais, todas elas aqui no Brasil vão encaminhar 
pro Centro de Valorização à Vida, o CVV. E aí existe um trabalho de prevenção 
ao suicídio ali e tudo mais.”

Laris,  ativista do Conselho de Psicologia, DF

 As principais propostas de políticas públicas mais referidas por militantes, 
ativistas e lideranças com mais de 60 anos foram: políticas públicas de imple-
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mentação de Internet gratuita e de qualidade, auxílio para compra de equipa-
mentos eletrônicos para população carente; disponibilização de cursos de alfa-
betização digital com profissionais preparados para trabalhar com a população 
idosa. Isso também ocorreu entre a população LGBTQIA+

“A moçada tem uma pegada... é impressionante a pegada da moçada com as 
redes sociais […] Eu queria ter era menos idade, entendeu, pra estar aí também 
bombando com as coisas. Mas aí eu não tenho, tudo ao seu tempo, né?”
Alice, ativista da Articulação Brasileira de Lésbicas, CE
Entre ativistas e militantes com mais de 60 anos destacou-se ainda a proposta 
de municipalização das políticas públicas voltadas ao acesso à Internet e dis-
positivos correspondentes.

“Internet gratuita para todos é a bandeira maior. Tem que ter internet. E a in-
clusão é um trabalho de catequese, no discurso da Vilma, lá nos municípios, 
na base dos municípios, começando exatamente com os idosos, até porque 
as crianças aprendem, sinal gratuito a criança vai em frente, o idoso tem que 
ser sensibilizado, e vai se incluir e vai aprender, e na hora que a gente tiver tudo 
isso funcionando a gente vai conseguir uma comunicação fluente com todos, 
e enquanto isso não.”

Claudia Lessa, ativista 60 anos ou mais, DF

“A gente que discute tanto o uno, o múltiplo, não sei o quê, aí fica falando de 
Brasília, dos Estados, e esquece dos municípios, onde é a respiração popular. É 
lá que se respira o popular.” 

Person Bananal, ativista 60 anos ou mais, SP

Na ausência de políticas públicas efetivas, militantes, ativistas e lideranças 
contam com ajuda do terceiro setor para recursos materiais,  mão de obra e a 
criatividade para a resolução de problemas.

Um exemplo de solução digital no coletivo é o da ONG Astral. Diante da rea-
lidade cotidiana de contabilidade de óbitos e crimes, a organização se deparou 
com a seguinte questão: “como que a gente pode cuidar também, na internet?” 
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Para contemplar esse cuidado, foi criado um “apito digital”, aplicativo que fun-
ciona através de uma rede de profissionais do sexo para informar situações de 
possíveis ameaças, a fim de que possam evitar determinado local ou pessoa. 

A existência de espaços públicos voltados ao cuidado com pessoas idosas 
ou para apoio às pessoas em situação de rua, entre outros grupos fragilizados, 
possibilitam uma diferença significativa à vida dessas pessoas. Ainda assim, 
estão longe de sanar as necessidades de maior investimento nas áreas de capa-
citação e provimento de empregos e recursos. A dependência de doações por 
instituições e outras ações de políticas públicas mostram a desresponsabiliza-
ção do Estado.

“Então as empresas até se disponibilizavam a dar o emprego pra população 
em situação de rua, mas aí a pessoa tinha que ir lá, tinha que elaborar um cur-
rículo. Assim: eram coisas que a gente fazia ali o trabalhinho de formiga […] 
Quando é criança e adolescente as pessoas se sensibilizam mais. Isso eu pude 
perceber também na minha experiência profissional. Às vezes até tinha lá al-
guém que doava um computador e tal, então dava pra gente [...] Mas quando 
a gente fala em população em situação de rua, adulto e idoso, as pessoas não 
se sensibilizam muito.”

Helen Audino, liderança Projeto Ligas Transformadoras LGBTQI+, SP 

Considerações Finais
As questões acima indicam dicotomias entre os aspectos positivos e nega-

tivos no uso e apropriação das redes sociais digitais. Ao mesmo tempo em que 
as redes sociais digitais podem “aproximar”,  também podem  “isolar” pessoas 
ou grupos sociais. As notícias podem ser utilizadas para mobilizar ou para re-
produzir fake news ou mesmo desarticular e desinformar.  A partir da internet, 
as pessoas podem prestar solidariedade ou “cancelarem ”, entre outras, fazendo 
com que “deixem de existir no mundo virtual” e de serem seguidas por outras 
pessoas. 

O acesso à internet necessita de um nível de políticas públicas que contem-
ple o âmbito digital e as desigualdades sociais, entre eles  como ampliar a infra-

86 Sobre o conceito, ver Glossário disponível ao final do Relatório. 
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estrutura de acesso e universalizar equipamentos para pessoas em situação de 
vulnerabilidade. Também é preciso possibilitar formação em inclusão digital e 
produção de conteúdos digitais voltadas para grupos específicos, como o caso 
de pessoas com 60 anos ou mais e da população LGBTQIA+, como também 
foi apontado na pesquisa realizada em 2021 . Entre as propostas apresentadas 
por esses dois grupos, percebe-se também a demanda por espaços de convívio 
entre si e com o resto da sociedade, sem que sejam isolados dos demais grupos 
sociais.

A internet, como lembra Castells (2002), é uma forma de estar no mundo e 
ainda uma ferramenta que pode ser utilizada para minimizar as desigualdades 
sociais. Nesse sentido, o grupo de pessoas com 60 anos ou mais e o grupo LGB-
TQIA+ apresentaram propostas de campanhas públicas para conscientização e 
combate às variadas formas  de preconceito, conforme pode ser observado em 
capítulo específico sobre Estratégias e Propostas para Inclusão Digital (05) nes-
te Relatório . Em todos os grupos há demanda por políticas públicas inclusivas 
que possam ir além do acesso, buscando formas de tornar esse espaço mais 
igualitário.

A internet é vista como sendo esse local ambíguo, de possibilidades de ação, 
mas também de ameaças diversas, apresentando contradições e desigualda-
des não resolvidas. Para a superação dessas questões, as soluções encontradas 
apontam para políticas públicas não apenas de inclusão digital, mas também de 
políticas inclusivas em diferentes frentes sociais, em um sentido mais abran-
gente utilizando as das mídias sociais digitais.

Entre os exemplos citados estão: programas de prevenção ao suicídio, ins-
trumentalização de redes de atenção voltada às vulnerabilidades, políticas de 
combate aos discursos de ódio, entre outras. Nesse sentido, o entendimento so-
bre o que deve ser o processo de inclusão digital implica  a apropriação e o uso 
dos meios digitais para contribuir para a inclusão social e melhora da qualidade 
de vida da população.

Como apontado na pesquisa realizada em 2021 e reforçado no  presente 
estudo, a ideia de que apenas o  acesso à internet  por si seria sinônimo de in-
clusão digital, é equivocada. Ter acesso não confere conhecimento automático 
em tecnologias digitais, sejam nos equipamentos, nas plataformas e programas 

87 O Relatório de 2021 está disponível em <https://drive.google.com/file/d/135L34VS_
QcHNrzQGXCxWSm91LIRDtNGB/view?usp=sharing  >
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ou nos conteúdos, serviços e informações digitais. Tal qual o analfabeto fun-
cional, o analfabeto ou o semianalfabeto digital também é pensado a partir de 
sua utilidade econômica de trabalho e consumo: a precariedade ao acesso e o 
desconhecimento das formas e linguagens nas quais as empresas operam nas 
redes intensificam ainda mais as diferentes desigualdades sociais.
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A pesquisa “Democracia, Representatividade e Inclusão Digital” foi di-
vidida em 1ª Etapa (2021)   e 2ª. Etapa (2022), se transformando 
no estudo “Democracia e Representatividade. Novas Formas de Re-
presentação Diante da Transformação Digital”. Na 1ª Etapa, no que 

diz respeito às tecnologias digitais, havia baixo desempenho das organizações 
sociais, formais e informais, relativas à oferta de produtos e infraestrutura de 
informática, assim como de infraestrutura de rede para grupos em situação de 
fragilidade.

Como aconteceu na 1ª Etapa, nas respostas abertas e semiabertas dos ques-
tionários on line de 2022, a inclusão precária, a exclusão em projetos e acesso 
gratuito e as interseccionalidades que reforçam desigualdades sociais, estão 
presentes entre os diferentes grupos de lideranças escutadas. São eles: lideran-
ças de âmbito nacional, lideranças de pessoas com 60 anos ou mais e lideran-
ças LGBTQIA+.

A expectativa do grupo de pesquisadores, ao trabalhar na 2ª Etapa do es-
tudo, era encontrar outra realidade. Esperava-se encontrar mais infraestrutura 
para organização, para seus associados e para o entorno onde está localizada a 
entidade.

Esperava-se encontrar suporte de departamentos de informática, oferta 

Capítulo 6

André Barbosa Filho
Cosette Castro

Estratégias Para uma Inclusão Digital 
Participativa – Etapa 2022

88 BARBOSA FILHO, André e CASTRO, Cosette - Estratégias para uma inclusão digital 
participativa 1ª. Etapa .. In: Relatório Final da Pesquisa “Democracia e Representatividade. 
Novas formas de representação diante da transformação digital”,  Capítulo 06 ( págs 57 a 67). 
Disponível em https://docs.google.com/document/d/1k4ga1ZgzP_vbeyqzalmJxJoNT0vBdJ_E/
edit?usp=sharing&ouid=112471380214552839468&rtpof=true&sd=true 
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de banda larga aos associados e também para o entorno, oferta de cursos de 
alfabetização digital, de análise das mídias digitais, incluindo fake news, e de 
produção de conteúdos digitais, assim como departamentos de comunicação 
com ampla atuação, atendendo a disseminação de informações pelos serviços 
digitais com sites atualizados, etc. E, especialmente, projetos intergeracionais e 
de acolhimento que contemplassem os grupos fragilizados que sofrem precon-
ceito cotidiano, como a população idosa e população LGBTQIA+.

Apesar dos esforços da equipe de pesquisa , houve baixo nível de participa-
ção das lideranças de entidades de âmbito nacional (25). No entanto, quando 
reunidas às lideranças dos outros dois grupos participantes do estudo - popu-
lação LGBTQIA+ (40) e população idosa (35) - esse número sobe para 100 di-
rigentes que abriram a sua agenda para participar dos questionários on line 
e também de 03 grupos focais. No que diz respeito às lideranças nacionais, 
confirmaram presença no grupo focal on line 07 lideranças. Destes, 03 eram 
mulheres e quatro homens, todos brancos e heterossexuais. No dia do evento, 
participaram efetivamente seis pessoas, representando as cinco regiões brasi-
leiras . 

Alguns dos problemas enfrentados pelas entidades representativas de âm-
bito nacional, em sua maioria sindicatos ou centrais sindicais, são recorrentes 
em todo o Brasil. Este é o caso da falta de torres e respectivas antenas para 
distribuição de sinais de banda larga, da disponibilização de servidores para a 
conexão destes sinais dirigidos a terminais múltiplos, como notebooks, smar-
tphones, tablets etc. Sem contar os níveis de inclusão precária e o desconheci-
mento sobre uso de equipamentos, plataformas e programas. Os problemas se 
repetem nas capitais e cidades de médio e porte.  Nesse sentido, os números 
referentes às ações de apropriação e transformação digital, podem ser conside-
rados tímidos.

A precariedade dos serviços de conexão e disseminação se repetiu nas pes-
quisas de 2021 e também em 2022, o que evidencia a falta de política públicas 
voltadas a implantação da Internet de alta velocidade em todo o País. Isso de-
monstra a falta de interesse das administrações públicas em ofertar sistemas 

89 Sobre a participação das lideranças e os esforços de pesquisa, ver Capítulo 04 do Relatório Final da 
pesquisa. Disponível em https://docs.google.com/document/d/1A1cQF8Cfsmee6ZatyQfkBA0zTXNAJYSv/
edit?usp=sharing&ouid=112471380214552839468&rtpof=true&sd=true .

90  Idem nota de rodapé 02. 
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digitais integrados, onde todos os quesitos, a partir da transmissão, conexão, 
equipamentos de recepção e terminais, sejam acessíveis à população.

Isto só seria possível através da instalação de parques industriais onde fos-
sem desenvolvidos equipamentos digitais, além do renascimento de programas 
intensivos de pesquisa referentes ao uso das novas tecnologias, gerando pro-
priedade intelectual. Isso significa eliminar, quando possível, os níveis altos de 
importação de insumos, de produtos de informática manufaturados, além de 
sistemas fixos e móveis integrados.

Ao observar os números e sugestões dos quase 500 participantes desta pes-
quisa, entre ativistas, militantes e lideranças,  é possível perceber  a premên-
cia em elaborar políticas de suporte a inclusão digital, ação fundamental para 
o desenvolvimento equânime do País, especialmente das camadas populacio-
nais  vulnerabilizadas. Mas não se trata apenas de pensar e propor mudanças 
tecnológicas e a inclusão digital. São necessárias políticas digitais que estejam 
interligadas às demais políticas públicas, de forma intersetorial, e em diálogo 
com os diferentes grupos populacionais.

Lideranças de Âmbito Nacional
Foram enviados para as lideranças de entidades representativas, 85 convites 

via e-mail, 90 via WhatsApp e realizadas 80 tentativas de contatos telefônicos, 
a maioria com dois ou três intentos em cada sindicato para viabilizar a resposta 
aos questionários on line e a participação nos grupos focais on line. Além da 
falta de retorno, a equipe encontrou sites desatualizados e números de telefone 
que não condiziam com a informação prestada. 

Outras entidades de caráter nacional foram visitadas pessoalmente, em es-
pecial sindicatos de diferentes categorias no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito 
Santo. E houve participação em duas reuniões on line que agrupam lideran-
ças no Rio Grande do Sul para convidar para a pesquisa.  Ainda assim, apenas 
25 lideranças de âmbito nacional, majoritariamente sindicais, participaram da 
pesquisa.

91  Idem nota de rodapé 02. 
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DIFICULDADES APONTADAS ENTRE AS LIDERANÇAS DE ÂMBITO NACIONAL
- DADOS SINTÉTICOS

ACESSO INFRAESTRUTURA RELACIONAMENTO

24% dos associados idosos 
têm dificuldade em acessar a 

internet

36% das lideranças não 
sabem informar.

Se forem computados os dois 
dados acima, o percentual 

alcança 60%

Em relação à infraestrutura 
digital do sindicato 44% 

disseram ter departamento de 
informática, porém o serviço 

é terceirizado, 32% têm o 
departamento de informática 
próprio e 24% não possui esta 

estrutura.

68% das organizações em 
âmbito nacional não oferecem 

nenhum tipo de curso 
relacionado à inclusão digital

92% das lideranças 
afirmaram não ter projetos 

de acesso gratuito à internet 
para a população do entorno 

onde estão localizadas

48% dos sindicatos têm 
servidor próprio. Outros 16% 

utilizam serviço de nuvem, 8% 
fazem parceria com outras 

organizações e 4% não possui 
servidor

-

60% das lideranças não 
oferecem acesso gratuito à 
internet a seus associados. 

Apenas 36% oferecem acesso 
gratuito

- -

SUGESTÕES DE INCLUSÃO DIGITAL DE LIDERANÇAS DE ÂMBITO NACIONAL

Sugestões de 
infraestrutura, 

segurança e 
cuidado digital

Sugestões de 
acesso à internet

Sugestões de 
Alfabetização 

digital

Sugestões de 
produção de 
conteúdos e 

serviços digitais

Expansão de 
tecnologias de 

Internet de melhor 
qualidade 

Expansão de 
tecnologias de 

Internet de melhor 
qualidade 

Cursos especiais 
sobre novas 

tecnologias para 
pessoas idosas 
e pessoas com 

deficiência

Oficinas sobre 
tecnologias 

digitais

Oferta de 
equipamentos 

subsidiados para  
população

Formação de 
multiplicadores de 
educação digital no 

próprio sindicato

Oficinas sobre 
conteúdos digitais
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 Lideranças do Grupo LGBTQiA+
Em relação ao mundo digital, os dados apresentados a seguir ilustram o pou-

co investimento das entidades. Isso ocorre em aspectos relacionados ao uso de 
tecnologias e inclusão digital, facilitação do acesso à internet ou capacitação de 
pessoas associadas / integrantes para o uso de tecnologias digitais, embora fa-
çam uso massivo de dispositivos de comunicação online como as redes sociais 
digitais (RSD) e sejam o grupo mais jovem entre os participantes da pesquisa.

Participaram desta pesquisa respondendo questionários específicos on line 
40 lideranças e outros 60 ativistas/militantes de todo o país. Além disso, foram 
realizados 02 grupos focais on line, voltados especificamente para lideranças e 
para ativistas.

DIFICULDADES APONTADAS ENTRE AS LIDERANÇAS LGBTQIA+
- DADOS SINTÉTICOS

Apoio aos 
associados Infraestrutura Relacionamento 

com a internet Violência na internet

52,5% das entidades 
não oferecem cursos 

gratuitos

60% das 
entidades não 

dedicam nenhum 
orçamento 
ao setor de 
informática

92,5% das lideranças 
concordam que as 

redes sociais digitais 
contribuem para 

que as propostas da 
entidade se tornem 

conhecidas

70% das lideranças já 
sofreram violência na 

internet. 

82,8% sofreram violência 
na internet devido à sua 
identidade de gênero ou 

orientação sexual

Apenas 22,5% 
oferecem curso 

gratuito de inclusão 
digital para 

integrantes LGBTQIA

25% consideram 
que as redes sociais 

digitais afastam 
os integrantes das 

atividades presenciais

60,5% das ativistas / 
militantes já sofreram 

discriminação, ameaça, 
perseguição ou violência 

na internet

70%, dos 
participantes 

disseram não haver 
espaços com oferta 
de internet gratuita 
próximo ao local de 

moradia

45% dos ativistas/
militantes LGBTQIA+ já 
sofreram algum tipo de 
discriminação, ameaça, 

perseguição ou violência 
devido à sua atuação 
militante / ativista na 

internet. 

Outros 20% não têm 
certeza.
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53% relataram 
saber utilizar muitos 

recursos tecnológicos 
ou programas de 

informática

41,7% dos ativistas / 
militantes já sofreram 

violência em decorrência 
de sua atuação política na 

internet. 

Entre as lideranças esse 
número sobre para 77,5%.

38% dizem utilizar 
apenas algumas 

tecnologias

SUGESTÕES DE INCLUSÃO DIGITAL - LIDERANÇAS LGBTQIA+ 

Infraestrutura,
segurança e 

cuidado digital
Equipamentos Conhecimento Politicas 

democráticas

Investir em 
inteligência 

artificial para o 
enfrentamento ao 

suicídio, rastreando 
pesquisas, menções 
ou comportamentos 
de risco na internet 

e oferecendo apoio a 
quem for identificado 

neste padrão de 
comportamento

Aparelhos como 
computadores e 

tablets disponíveis 
e de fácil acesso 
em instituições 
públicas como 

bibliotecas, escolas 
e universidades 
incentivando a 

população a utilizá-
las

Mesclar os 
saberes sobre as 

tecnologias digitais 
e as tecnologias 

ancestrais. 

Tratar sobre 
tecnologia a partir 

de uma perspectiva 
feminista e 

antirracista. 

Melhorar a 
infraestrutura elétrica 

nas áreas rurais

Oferta de Lan-
houses com tutores, 

para garantir 
equipamentos, 

acesso e guia no 
uso das tecnologias, 

programas e 
plataformas

Possibilitar que 
as pessoas não 
apenas usem as 
tecnologias, mas 

tenham a capacidade 
de desenvolvê-las 
e administrá-las, 

de disputá-las 
politicamente

Serviços de Lan 
House comunitária; 

equipamentos 
digitais disponíveis 

em horários não 
comerciais para 
fomento de uso 

alternativo ao horário 
comum de trabalho e  

estudos
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Lideranças pessoas 60 anos ou mais
290 pessoas idosas participaram da pesquisa por meio de questionários on 

line, questionários impressos e de grupos focais. Entre os questionários válidos, 
203 eram pessoas idosas ativistas ou militantes e 35 eram lideranças. 

No grupo das pessoas idosas 35 questionários on line foram eliminados por 
terem sido respondidos por pessoas com 59 anos e outros 19 questionários 
impressos foram descartados, pois foram entregues com páginas incompletas. 
Destes, 15 foram enviados da Região Norte do país.

DIFICULDADES APONTADAS ENTRE AS LIDERANÇAS COM 60 ANOS OU MAIS
- DADOS SINTÉTICOS

Apoio aos 
associados Infraestrutura Relacionamento 

com a internet
Violência na 

internet

97% das lideranças 
utilizam a internet 

diariamente. 

92% das lideranças 
participam de 

enquetes ou abaixo-
assinados on line. 

79% das entidades 
nunca usam abaixo 

assinados 
56% usam raramente

59% das lideranças 
afirmaram que 
associados ou 

participantes tinham 
dificuldades para 

acessar a internet. 

O número sobe 
para 68% quando 

associados são 
pessoas idosas.

Os aparelhos usados 
com maior frequencia 
pelos participantes on 
line e do questionário 
impresso são celular 

e televisão. 

Celulares são 
usados por 99% dos 
participantes on line 

e por 92% dos 
participantes de 

impressos 

79, 3% dos 
participantes 

on line assistem 
televisão 72% 

dos respondentes 
de questionários 

impressos

As principais 
violências sofridas 

pelas lideranças 
na internet foram 
ofensas racistas 

(41%) e por seu local 
de mora

dia (25%), seguidas 
por violência pela 

idade (17%).
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58% das entidades 
afirmaram que 

a interação com 
associados ou 
participantes 
aumentou na 

pandemia. 

Destes, 32% 
acreditam que 

aumentou muito e 
26% que aumentou 

um pouco.

Os principais motivos 
para justificar 
não usar redes 
sociais digitais 

foram agrupados 
em: problemas 
com aplicativos 
ou programas; 

problemas 
técnicos e falta 

de conhecimento, 
que incluiu até 
não saber ler, 

mencionado por 12% 
dos respondentes 

do questionário 
impresso.

As principais 
violências sofridas 

pelas lideranças 
na internet foram 
ofensas racistas 

(41%) e por seu local 
de moradia (25%), 

seguidas por violência 
pela idade (17%)

Entre respondentes 
on line, 35% não tem 

dificuldades com 
tecnologias digitais

 5% afirmaram ter 
dificuldades em todas 
as tecnologias digitais 

O número de pessoas 
com dificuldade 

salta para 60% entre 
respondentes do 

questionário impresso

O Whats App é a 
rede social digital 

mais utilizada entre 
participantes on line 

(96,5%)
 e dos impressos 

(52%), seguidas de 
Facebook

                                      
Os principais tipos 

de ataques sofridos 
pelas entidades 

foram ofensas ao 
seu posicionamento 

político ou em defesa 
dos direitos humanos 

(21%), ofensas 
racistas (18%) e 

ofensas machistas e/
ou misóginas (12%) ou 

a pessoas LGBTQIA+ 
(12%).

Os principais tipos 
de ataques sofridos 

pelas entidades 
foram ofensas ao 
posicionamento 

político ou em defesa 
dos direitos humanos 

(21%), ofensas 
racistas (18%) e 

ofensas machistas e/
ou misóginas (12%) ou 

a pessoas LGBTQIA+ 
(12%).
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SUGESTÕES DE INCLUSÃO DIGITAL - LIDERANÇAS COM 60 ANOS OU MAIS 92

Redes sociais Apoio aos 
associados

Associações e 
estrutura digital

Qualificação dos 
dirigentes

45,7% das 
organizações não 

possuem orçamento 
para a área de 

informática ou de 
comunicação.

65,7% das 
organizações não 
oferecem acesso 

gratuito à internet 
aos associados.

 80% das 
organizações não 
oferecem acesso 

gratuito para a 
população do

65,7% das 
organizações 
não possuem 

departamento de 
informática 

54,3% não possuem 
servidor para acesso.

57,1% das lideranças 
mencionaram que 

coordenadores 
ou diretores não 

dominam a utilização 
das tecnologias 

digitais.

45,7% das 
organizações não 

possuem orçamento 
para a área de 

informática ou de 
comunicação.

-45,7% das entidades 
estão perdendo 

associados por falta 
de recursos,

37,3% garantem que 
não estão perdendo 

associados nos 
últimos anos

Dificuldades ativistas e militantes - pessoas  com 60 anos ou mais – dados 
sintéticos

Como pode ser observado com mais detalhes no Capítulo 02 desta publi-
cação, 290 ativistas e militantes participaram da pesquisa, seja respondendo 
questionários on line ou participando de grupo focal on line. Também foi dedi-
cado espaço para a escuta de pessoas idosas com 60 anos ou mais fragilizadas, 
em situação de inclusão digital precária ou excluídas digitalmente. Este último 
grupo aparece nas respostas dos questionários impressos. O grupo de ativistas 
e militantes com 60 anos ou mais teve o maior número de participantes da pes-
quisa.

92 Sobre o tema, ver o Capítulo 02 desta publicação. 
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Equipamentos Acesso à Internet Apropriação Acesso à internet

100% dos 
participantes on line 

possuem telefone 
celular

82% dos participantes 
de questionários 

impressos possuem 
telefone celular de 

baixa qualidade

95% dos 
respondentes on line 

possuem internet

 88,2% com boa 
qualidade 

Entre respondentes 
on line, 35% não tem 

dificuldades com 
tecnologias digitais

60% dos 
respondentes do 

questionário impresso 
deixaram de usar 

redes sociais 
digitais por falta de 

conhecimento

81% dos respondentes 
on line usam planos 

pós-pagos

64% dos participantes 
presenciais usam pré-

pago.

38% dos 
respondentes on line 
afirmaram não saber 

produzir conteúdo 
nas redes sociais 

digitais (RDS). 

80% dos 
respondentes do 

questionário impresso 
não sabem produzir 
conteúdo nas RDS

5% dos participantes  
on line afirmaram ter 
dificuldades em todas 
as tecnologias digitais

40% dos 
respondentes 

de questionários 
impressos não usam 

internet

Os aparelhos 
eletrônicos que mais 

estão presentes 
nas casas dos 

respondentes on line 
são celular (100%), 

televisão (87%), 
laptop (68,5%) e rádio 

(48%).

O número de pessoas 
com dificuldade de 
usar internet salta 

para 60% entre 
respondentes do 

questionário impresso

Entre respondentes 
do questionário 

impresso, 56% tinham 
acesso à internet na 

própria casa.

Mas a maioria não 
acessa por falta de 

conhecimento

Entre participantes do 
questionário impresso 
foram televisão (96%), 
celular (82%) e rádio 

(68%)

34% dos participantes 
on line deixaram de 
usar redes sociais 

digitais por falta de 
conhecimento



NOVAS FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DIANTE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITALDEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE. 

101

SUGESTÕES  DE INCLUSÃO DIGITAL DO GRUPO DE MILITANTES/ATIVISTAS COM 
60 ANOS OU MAIS 

Sugestões de 
infraestrutura, 

segurança e 
cuidado digital

Sugestões de 
acesso

Sugestões de 
Alfabetização 

digital

Sugestões de 
produção de 
conteúdos e 

serviços digitais

Promover o acesso 
à internet com 

maior abrangência 
e qualidade, em 

especial fora dos 
grandes centros 
urbanos, pois o 

acesso via satélite ou 
rádio são de altíssimo 

custo

Disponibilizar 
recursos ou auxílio 
para a população 
carente acessar 

internet, por meio de 
subsídios, descontos 
e outros mecanismos

Disponibilizar cursos 
específicos e cursos 

com professores 
treinados e com 
paciência para o 

público idoso

Desenvolver sistemas 
(hardware) mais 
acessíveis para 

pessoas idosas, tanto 
em termos práticos 
dos aparelhos, suas 

configurações, 
quanto monetários 

que sejam acessíveis 
para a maior parte 
da população idosa 
que não tem tantos 

recursos

Disponibilizar 
internet gratuita e de 

qualidade

Facilitar e popularizar 
a compra de 

equipamentos, 
inclusive por meio 
de descontos ou 

gratuidade para a 
aquisição

Promover a inserção 
de cursos dentro dos 

centros de convívio ou 
no local de moradia 
de pessoas idosas

Promover cursos ou 
informações sobre 
como não cair em 

golpes na internet e 
sobre  fake news

Promover 
alfabetização digital

Formar lideranças 
e ativistas para uso 

mais eficientem 
cuidadoso e seguro da 

internet

Incentivo a criação 
de espaços 

intergeracionais 
e espaços de 

convivência ou 
aprendizado entre 
pessoas idosas e 
outras gerações

Entre sugestões não diretamente relacionadas às questões do mundo digital, 
mas que dizem respeito a melhora da qualidade de vida da população estão : 
programas de prevenção ao suicídio, instrumentalização de redes de atenção 
voltada às vulnerabilidades, políticas de combate aos discursos de ódio, imple-
mentação das políticas públicas existentes, como o Estatuto do Idoso, campa-
nhas permanentes contra os diferentes tipos de preconceitos, inclusive dentro 
dos movimentos sociais,  etc.
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O Brasil tem vivido experiencias difíceis no que tange a concentração 
de recursos e de oportunidades, deixando grande margem da popu-
lação totalmente apartada das políticas públicas e dos investimentos 
privados.

A emancipação dos grupos vulnerabilizados tem sido um desafio ainda des-
creve as experiências tecnológicas realizadas em interação com a comunidade 
e que visam, principalmente, buscar soluções para os problemas sociais, bem 
como o desenvolvimento e a inclusão social .

Atualmente, a crise global causada pelo novo coronavírus nos fez observar 
como a pandemia impacta determinados grupos sociais de forma assimétri-
ca. Diversos fatos, sobejamente divulgados pela imprensa, alertaram sobre as 
consequências da pandemia para populações vulneráveis, como é o caso da 
população em situação de rua e os moradores de comunidades.

O objetivo deste capítulo é o de conhecer as pesquisas e estudos referentes a 
projetos de inovação tecnológica que respondam às indagações sobre os limites 
atuais do conhecimento científico e sua integração com as tecnologias sociais. 

Há que se respeitar, em sua construção, o uso de soluções que acompanhem 
a disruptura   tecnológica, os sistemas cognitivos artificiais, a automação e dos 
novos campos do conhecimento, como tecnologia digital social, a computação 

Capítulo 7

André Barbosa Filho

Tecnologia Social, Tecnologia
 Digital e a Emancipação dos Grupos 
Vulnerabilizados

93 UFF Departamento de Ciências Sociais. O que é tecnologia social e como pode ser utilizada.Disponível em  www.
uff.br/?q=o-que-e-tecnologia-social-e-como-pode-ser-utilizada . Acesso em 21 de abr de.2022

94   Disruptura – sobre o termo ver o Glossário, no final da publicação.
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avançada, conjugadas com o uso dos saberes e práticas socioambientais. 
Na Educação, a preocupação com formas e maneiras de atender ao apelo a 

uma integração e interação entre as ciências, sob as quais essa prática social se 
constrói, ocorre de maneira mais nítida, no início do século XX. Nesse caminho, 
outros conceitos ganham força, dentre eles a transdisciplinaridade. 

Como contraponto à fragmentação do conhecimento escolar tradicional 
materiocentrico, do ensino e do conhecimento educacional linear, a interdis-
ciplinaridade  tem como primeiro desafio perceber que: essa fragmentação na 
construção dos saberes,- como já desvelado pelo pensamento crítico – e que 
reproduz o mundo em nichos de interesse que se comunicam, interagem e até 
se fundem, fruto das relações de produção e reprodução social. 

A superação, no âmbito pedagógico e da pesquisa cientifica, da forma em 
que o conhecimento é apresentado e construído, não pode entender a ciência 
e o conhecimento separados da vida social de outras esferas da vida humana. 
Para tanto, é necessário entender a interdisciplinaridade no âmbito de uma di-
mensão política e ética. 

A busca pela integração e interação entre as diferentes áreas de conheci-
mento e/ou disciplinas tem de estar atenta para o grau de autonomia necessário 
a cada uma delas. 

Há que se temer a armadilha positivista, quando afirma que as diferentes 
áreas da ciência podem ser analisadas e compreendidas sob o mesmo método 
e/ou sob a mesma lógica a exemplo da notória e por vezes ideológica apropria-
ção do conceito de evolução de Darwin sobre a natureza, sendo aplicada para se 
pensar e compreender a sociedade.  

O termo interdisciplinaridade é também aplicado com base em um desloca-
mento de sentido e/ou apropriação deste conceito por correntes hegemônicas 
da educação profissional, a nível técnico ou superior, a favor do capital. 

Hoje, há processo de formação profissional que adere a uma concepção da 
totalidade como soma das partes, e visa a uma formação polivalente do traba-
lhador. A qualificação profissional pautada pela polivalência justapõe conheci-
mentos técnicos, de modo a garantir a organização do trabalho em que o mes-

95  UFF Departamento de Ciências Sociais. O que é tecnologia social e como pode ser utilizada. Disponível em 
www.uff.br/?q=o-que-e-tecnologia-social-e-como-pode-ser-utilizada . Acesso em 21 abr de 2022.

96   PEREIRA, I. B.  A Formação Profissional em Serviço no Cenário do Sistema Único de Saúde. Tese de 
Doutoramento. Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política e Sociedade. PUC/SP, 2002. 
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mo trabalhador possa desempenhar várias funções outrora realizadas por mais 
trabalhadores.(Pereira, 2002) .

Trata-se assim de perceber que a característica central do capitalismo, lem-
brando aqui Marx (1999), é estar em constante expansão, buscando novos mer-
cados, pesquisando novas tecnologias, rompendo tradições às vezes milenares 
e criando relações de trabalho que tendem à mudança. 

Como derivado desse movimento, ou seja, de acordo com as novas formas 
pelas quais o capital organiza a produção e o trabalho assalariado, tal organiza-
ção, assim como o avanço científico e tecnológico seriam  indicativos  do desejo 
da junção de áreas de conhecimento, ou seja, um sentido de interdisciplinari-
dade que, a partir da soma das partes, vai gerar novas  formas de organização 
curriculares e de enfoque metodológico .

A interdisciplinaridade é entendida por Fazenda (1999) como ação, enfatiza 
que depende de uma atitude, de uma mudança de postura em relação ao co-
nhecimento, uma substituição da concepção fragmentária para a unidade do 
ser humano. 

Diante disso, é bastante evidente a ênfase dada ao sujeito, para que se pro-
mova uma transformação no conhecimento, o que coloca a formação docente e 
as condições objetivas do trabalho docente como eixos centrais da promoção da 
educação interdisciplinar  .

Há que se compreender ainda que a interdisciplinaridade na educação e na 
pesquisa não pode ser construída a partir de premissas que percam de vista a 
totalidade das questões que ela tem a enfrentar.

Vulnerabilidade Social
Existem diversos conceitos sobre Vulnerabilidade Social. Entretanto, dian-

te das metas deste trabalho, resolvemos ficar esta taxiologia para as questões 
voltadas a exclusão social, ou apartamento dos grupos sociais, de elementos 
formadores da cidadania plena, como acesso a moradia, emprego, saúde, edu-
cação, cultura e diversão, entre outros. 

97  MARX, Karl. O capital - crítica da economia política. 17a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1999. 

98   FAZENDA, I, Práticas Interdisciplinares na Escola. 6a.ed. São Paulo, Cortez, 1999
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“Vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de 
indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que 
estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconô-
micos. (…) As pessoas que são consideradas “vulneráveis sociais” são aquelas 
que estão perdendo sua representatividade na sociedade, e geralmente de-
pendem de auxílios de terceiros para garantirem a sua sobrevivência”   (Avila, 
2000)

“O termo vulnerabilidade social refere-se à situação socioeconômica de gru-
pos de pessoas com poucos recursos financeiros, de moradia, educação e 
acesso a oportunidades para seu desenvolvimento enquanto cidadão” (Can-
çado, Souza e Cardoso, 2014)

Ou seja, a situação de vulnerabilidade social está relacionada com a exclusão 
de cidadãos e falta de representatividade e oportunidades. Além disso, é um 
conceito multifatorial, ou seja, pode ocorrer por questões de moradia, renda, 
escolaridade, entre outros.

Ainda, é importante ressaltar que a vulnerabilidade social não é sinônimo 
de  pobreza, pois o conceito refere-se a fragilidade de um determinado grupo ou 
indivíduo por questões, que podem ser históricas, socioeconômicas ou de raça.

Para entender sobre os indivíduos que estão nessa situação, é importante 
ter em mente que a vulnerabilidade pode ser causada por diversos fatores que 
intensificam essa situação. A partir disso, uma das referências utilizadas será o 
trabalho de Cançado, Souza e Cardoso, “Trabalhando o conceito de vulnerabili-
dade social”, de 2014, o qual separou esses indivíduos em grupos .

Os autores apresentam e explicam os seguintes grupos: vulnerabilidade ju-
venil, vulnerabilidade na área da saúde, marginalização e exclusão, e vulnerabi-
lidade territorial. A seguir, cada um será tratado com mais detalhes.

99 ÁVILA, Vicente Fidelis. Pressupostos para a formação educacional em desenvolvimento local. Interações, 
Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 63-76, 2000.

100 CANÇADO, Taynara Cândida Lopes.; SOUZA, Raysa Silva de., CARDOSO, Cauã Braga da Silva. Trabalhando o 
conceito de vulnerabilidade Social. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 19., 24-28/nov., São 
Paulo. Anais [...]. São Paulo: ABEP, 2014.
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Vulnerabilidade Juvenil
Os jovens ocupam, hoje, um quarto da população do País. Isso significa 51,3 

milhões de jovens de 15 a 29 anos vivendo, atualmente, no Brasil, sendo 84,8 
% nas cidades e 15,2 % no campo. A pesquisa mostra que 53,5% dos jovens 
de 15 a 29 anos trabalham, 36% estudam e 22, 8% trabalham e estudam si-
multaneamente. Porém, estes jovens estão expostos às mais elevadas taxas de 
mortalidade por causas externas. Além disso, os jovens estão sujeitos à uma 
maior vulnerabilidade quando se encontram em uma situação econômica des-
favorável . (Castro e Abramovay, 2014)

Outro ponto levantado pelos autores é que, ainda que esses jovens vivam 
com esperança de realizações futuras na vida adulta, eles possuem dificuldades 
de acesso ao mercado de trabalho (que podem ser ainda maiores para grupos 
específicos, como negros, indígenas e migrantes) devido à exigências cada vez 
maiores. Além disso, também estão mais expostos às drogas e à violência, e 
mesmo à gravidez, nesse período da vida, aparece como um fator de risco.

Vulnerabilidade na área da saúde
Esse grupo contempla as pessoas expostas a riscos e danos para a saúde. 

Além disso, também considera a probabilidade de uma determinada comuni-
dade ou área geográfica ser afetada por uma ameaça ou risco de desastres.

Ainda, ao tratar da vulnerabilidade na saúde, pesquisadores reconhecem 
que os grupos com piores condições socioeconômicas têm uma carga maior 
de doenças, tanto crônicas (doenças contínuas ou com tratamento mais longo) 
como agudas (doenças com tratamento mais curto). Esses grupos também so-
frem maior número de acidentes domiciliares ou urbanos, têm menor acesso 
aos cuidados de saúde e esses cuidados, quando prestados, têm menor quali-
dade.

Marginalização e Exclusão
Nesses grupos estão indivíduos que vivem em moradias precárias, possuem 

baixo nível de renda e educação, estão submetidos ao subemprego ou desem-

101 CASTRO, Mary. Garcia.; ABRAMOWAY, Miriam. Juventudes no Brasil: vulnerabilidades negativas e positivas. In: 
CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE POPULAÇÃO [ALAP], 1., 18-20/set. 2014, Caxambu. Anais [...]. 
Caxambu: ALAP, 2014.
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prego, e enfrentam desorganização familiar e falta de participação social. Além 
disso, carecem de assistência social ou recebem uma assistência incompleta.

Apenas quatro em cada dez famílias brasileiras têm acesso pleno à alimen-
tação e 33 milhões de brasileiros passam fome, de acordo com o 2º Inquérito 
Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 
no Brasil, publicado nesta quarta (08). São 14 milhões a mais de pessoas com 
fome em comparação com o último inquérito, realizado em 2020, e um cresci-
mento de 7,2% no número de pessoas em algum grau de insegurança alimentar.  

Este é o pior cenário no século 21 no Brasil. Desde que foi criada a Escala 
Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia), entre 2003 e 2004, jamais o país 
atingiu esse patamar de pessoas vivendo em algum dos três graus de insegu-
rança. Ao todo, são 125 milhões de brasileiros nessa condição, sendo 59 mi-
lhões em insegurança leve, 31 milhões em insegurança moderada e 33 milhões 
em insegurança grave (situação de fome). 

A pesquisa foi conduzida pela Rede Penssan, formada por pesquisadores em 
segurança alimentar, e executada pelo Instituto Vox Populi, com apoio de enti-
dades da sociedade civil. Foram ouvidas 12 mil famílias em 577 municípios, de 
novembro de 2021 a abril de 2022. 

Segundo os dados levantados, a fome é desproporcionalmente maior entre 
mulheres, pessoas negras, habitantes de zonas rurais e moradores das regiões 
Norte e Nordeste. 

Um em cada cinco domicílios chefiados por mulheres está em estado de 
insegurança alimentar, um aumento de oito pontos percentuais em relação a 
2020. Por outro lado, isso ocorre em um em cada dez domicílios chefiados por 
homens. 

Já os domicílios habitados por pessoas brancas registraram um índice de 
segurança alimentar de 53%, contra 35% de domicílios habitados por pessoas 
negras. 

102 UOL Notícias. 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no 
Brasil. Disponível em https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/06/08/inseguranca-alimentar-
33-milhoes-passam-fome-no-brasil-diz-pesquisa .Acesso em 16 de jun de 2022

103    idem
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Fome no Campo 
As zonas rurais também são mais afetadas pela fome. Nesses locais, o índice 

geral de insegurança alimentar chega a 60%, sendo que 18% passam fome. Ao 
mesmo tempo, cerca de 21% dos agricultores familiares passam fome - índice 
maior do que a média brasileira e das áreas rurais.  

Desigualdade Regional 
Se o índice de pessoas com fome (insegurança alimentar grave) no Brasil 

como um todo é de 15%, no Norte e no Nordeste ele chega a 25% e 21%, res-
pectivamente. 

O Sul, sudeste e Centro-Oeste têm medias abaixo do índice nacional. Fatores 
como falta de acesso à água (insegurança hídrica), presença de crianças no do-
micílio e baixa escolaridade também aumentam a prevalência da insegurança 
alimentar, segundo o inquérito . 

 Considerando o contexto brasileiro, a questão da pobreza e da desigualdade 
é uma dificuldade histórica. Mesmo com a industrialização, o Brasil apresenta 
grande deficiência para atender as necessidades básicas da população.

Vulnerabilidade territorial
Esse grupo é composto pelas populações marginais que se concentram nos 

núcleos urbanos sem planejamento e estão sujeitas a discriminação social. 
Como consequência, esses indivíduos contam com uma estrutura precária, 
baixa qualidade de vida e carregam o estigma de população periférica. Nesse 
contexto, é mais provável a manifestação de violência, desemprego e tráfico nas 
cidades.

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 6% da população do país 
(11.425.644 pessoas) moravam em aglomerados subnormais, (ocupações irre-
gulares para fins de habitação em áreas urbanas). Os domicílios se concentra-
vam principalmente na Região Sudeste (49,8%). Os estados da Região Nordeste 
contavam com 28,7% do total, Norte com 14,4% e nas regiões Sul e Centro-O-

104 ibidem

105    IBGE.  Censo 2010.   Disponível em:  ibge.gov.br/en/component/content/article/292teen/censo/censo-2010/ 
Acesso 23 de abr de2022

106  IPEA -Ipea lança nova plataforma da Vulnerabilidade Social.  Disponível em https://onedrive.live.com/Edit.
aspx?resid=95F158B76E152233!1404&wdPid=374ccaa7. Acesso em 16 jun de 2022
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este a ocorrência era menor, 5,3% e 1,8%, respectivamente .

Identificação da Vulnerabilidade Social no Brasil
Para saber se um grupo ou território é considerado vulnerável ou não, o Ins-

tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2015 criou um indicador que 
nos mostra as condições de vulnerabilidade nas diversas escalas do território 
brasileiro, revelando as diferenças nas condições de vida no país. 

Tecnologia Social (TS)
Tecnologias Sociais são iniciativas desenvolvidas em interação com a co-

munidade, que contribuíram, de alguma forma, para a transformação social no 
seu meio. Simplificando, são as soluções que surgem quando misturamos dois 
ingredientes poderosos: sabedoria popular e ciência.

Este conjunto de ações inovadoras geram conhecimento, considerando uma 
abordagem construtivista, na participação coletiva do processo de organização, 
desenvolvimento e implementação.

As tecnologias sociais promovem soluções para demandas relacionadas 
à alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos hídricos, saúde, 
meio ambiente, dentre outras.

As tecnologias sociais podem aliar saber popular, organização social e co-
nhecimento técnico-científico. Importa essencialmente que sejam efetivas e 
reaplicáveis, propiciando desenvolvimento social em escala .

Este conjunto de ações inovadoras geram conhecimento, considerando uma 
abordagem construtivista, na participação coletiva do processo de organização, 
desenvolvimento e implementação.

As tecnologias sociais promovem soluções para demandas relacionadas 
à alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos hídricos, saúde, 
meio ambiente, dentre outras.

As tecnologias sociais podem aliar saber popular, organização social e co-
nhecimento técnico-científico. Importa essencialmente que sejam efetivas e 
reaplicáveis, propiciando desenvolvimento social em escala .

107 LASSANCE Jr. Antônio e PEDREIRA, Juçara Santiago. Tecnologias sociais e políticas públicas in Tecnologia Social, 
uma estratégia para o desenvolvimento. Fundação Banco do Brasil, Rio de Janeiro, 2004

108   DOWBOR, Ladislau. Sistema Local de Informação e Cidadania. In Tecnologia Social, uma estratégia para o 
desenvolvimento. Fundação Banco do Brasil, Rio de Janeiro, 2004
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Dimensões da Tecnologia Social
Boa parte do que se chamou de tecnologia social ou não era tecnologia ou 

não era social. As definições correntes, como a da Wikipedia, que consideram 
como “tecnologia social todo o produto, método, processo ou técnica, criado 
para solucionar algum tipo de problema social e que atenda aos quesitos de 
simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e impacto social comprovado” é 
um bom exemplo de incompreensão do que é social (a palavra ‘social’ é tomada 
por elas para designar conjuntos de pessoas carentes de recursos). 

A seguir definições como essas tecnologias sociais passam a ser tecnologias 
para os pobres, em geral para ajudar a sobrevivência de pessoas em situação de 
risco, supostamente para emancipá-las da pobreza e, não raro, para mantê-las 
fragilizadas

.Exemplos de tecnologia Social
-Cursos de alfabetização digital 
-Cursos básicos de instrumentalização digital 
Outros exemplos podem ser citados:

Pontos de Cultura
Esta frente visa desenvolver a identidade cultural de crianças, adolescentes 

e jovens. Para que isso ocorra, envolve todos eles nos aspectos culturais da re-
alidade que vivem. Um dos resultados mais importantes dessa ação é criar ou 
mesmo fortalecer o orgulho de sua origem

Animador Cultural
Capacita pais, mães e jovens para atuar voluntariamente em suas comuni-

dades para maximizar o potencial de liderança destes no contexto em que estão 
inseridos. Uma das estratégias é que eles dedicam a ajudar outras famílias, tor-
nando-se agentes de transformação à medida que contribuem para a constru-
ção de uma comunidade melhor para se viver.

109 ITS BRASIL. Conheça tudo sobre o Instituto de Tecnologia Social. Disponível em   www.itsbrasil.org.br . Acesso 
em 21 de abr de 2022

110   Child Fund Brasil - Tecnologias capazes de transformar comunidades. Disponível em:  Tecnologias Sociais 
capazes de transformar comunidades (childfundbrasil.org.br). Acesso em 23 de abr de 2022
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Olhares em foco
  Projeto que utiliza a fotografia participativa como instrumento de de-

bate e reflexão sobre as problemáticas comunitárias, essa ação fomenta nos jo-
vens o protagonismo em prol do bem-estar coletivo. Pelo registro das imagens, 
eles debatem sobre direitos, aspectos da cidadania e a identidade cultural dos 
contextos em que vivem.

Luta pela Paz
Esta tecnologia social é focada em adolescentes e jovens que vivem em situ-

ação de risco social. Atuando em diversos pilares (educação, acesso ao trabalho, 
suporte social e liderança juvenil), possibilita o desenvolvimento pessoal destes.

Aflatoun e Aflateen
Essa tecnologia social atua na educação social financeira, ajudando os par-

ticipantes a pensarem de forma crítica sobre direitos e deveres. Assim, os ca-
pacita para que possam fazer um bom uso dos recursos financeiros que têm à 
disposição. Uma das estratégias, por exemplo, é fornecer instrumentos de pou-
pança, modelos de orçamentos e participação em empreendimentos. O Afla-
toun é indicado a crianças de 6 a 14 anos. O Aflateen para jovens de 15 a 18 
anos.

Gold+
Voltada para a educação social financeira, essa tecnologia social visa fortale-

cer ações para melhorias locais e de desenvolvimento da comunidade, buscan-
do soluções para superar a pobreza por meio da solidariedade, trocas de expe-
riências e mobilização social. É comum nesse trabalho, por exemplo, surgirem 
incentivos para poupar recursos de forma coletiva e a realização de pequenos 
empréstimos a partir dessas poupanças .

Além disso, são reveladoras da capacidade da sociedade em se organizar em 
função dos interesses da comunidade, partindo, muitas vezes, da identificação 

111 A pesquisadora Rose Vidal no capítulo 03, indica o baixo uso de software livre pelas organizações com 
representação nacional, sendo que 48% utilizam software proprietário, 28% usam tanto software livre como 
proprietário e 12% apenas software livre. Outras 12% das lideranças não souberam responder

112   DAGNINO, Renato, (org.). Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade – 2.   ed. rev. e ampliada 
-- Campinas, SP: Komedi, 2010
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do capital já existente na comunidade e que passa a ser potencializado para 
benefício da coletividade .

Em alguns casos, esse processo de organização vem acompanhado do traba-
lho, em parceria, de técnicos e pesquisadores, mas é importante destacar que 
esse acompanhamento não é uma condição sine qua non para que se constitu-
am as TS. 

Na prática, o que se verifica é que muitas experiências de TS necessitam de 
uma sistematização para que possam ser reaplicadas em outras comunidades 
e, com isso, contribuam com o incremento de alternativas para a superação das 
condições adversas em que se encontra parcela significativa da população bra-
sileira.

Tecnologia Digital - Softwares Livres como Tecnologia Social
Anualmente, o Brasil investe grandes recursos em licenciamento de sof-

tware em todas as esferas do governo e esse investimento, em sua maioria, é 
destinado às empresas estrangeiras, significando uma oportunidade perdida 
de fomentar o desenvolvimento de uma política local de incentivo destinada às 
empresas de inovação e capacitação do setor tecnológico no país. 

A tecnologia convencional exclui o pequeno empresário capitalista e o pe-
queno produtor, que trabalham com uma escala de produção menor, almejando 
mercados regionais e locais. A tecnologia social seria a alternativa para o pe-
queno coletivo de trabalhadores(as) viabilizar o seu negócio, por se ajustar à sua 
escala de produção. 

Assim, esta escala é inapropriada para a tecnologia social, realizada como 
vimos, basicamente, por núcleos comunitários;

Segundo Dagnino (2010b, p. 58), a tecnologia social é “adaptada a pequeno 
tamanho”. Essa característica é uma contraposição ao fato de a tecnologia con-
vencional possuir 

“Escalas ótimas de produção sempre crescentes. Ou seja, a cada nova vindima 
(safra) tecnológica, a cada nova onda tecnológica ou a cada novo conjunto de 

113  LIBRARY.ORG  Produção de software livre por uma empresa estatal de tecnologia da informação: um estudo 
de caso sob a perspectiva da tecnologia social, páginas 54-61  . Disponível em www.library.org . Acesso em 21 de 
abr de.2022
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inovações, as tecnologias produzidas têm escala cada vez maior”, almejando 
mercados nacionais e globais (DAGNINO, 2010b, p. 55).  

Mundialmente, muitos governos e empresas já adotam o conceito de softwa-
re livre como estratégia de desenvolvimento e cultura para a área de tecnologia, 
principalmente em setores em que o mercado não tem condições de se desen-
volver localmente ou na mesma velocidade que o resto do mundo.

 Pode-se tomar como exemplo a Índia, a Nova Zelândia e a Inglaterra, que 
mantêm políticas que guiam a atuação do governo para absorver e incentivar 
tecnologias desenvolvidas globalmente. Software Livre como projeto nasce a 
partir de uma ideia intrinsecamente democrática, pois desenvolve formas de 
conhecimento nas quais a prioridade é dada ao compartilhamento interpares, 
não havendo assim uma hierarquia no processo produtivo. Desta forma, o resul-
tado pertence a todos os colaboradores da rede e não é propriedade de ninguém 
em particular. 

Software livre pode ser denominado como um programa para computador 
que não restringe a modificação, acesso e distribuição dos códigos gerados para 
sua construção, o código fonte, a uma licença restritiva de propriedade.

A tecnologia social não é discriminatória no sentido de criar uma diferença 
em um empreendimento entre patrão e empregado.

Similaridades entre tecnologia social e software livre

[…] o Software Livre poderá ser considerado uma Tecnologia Social só quan-
do seja possível trocar a palavra “comunidade” por “população” em cada uma 
das dimensões que compõem a interpretação teórica dessas tecnologias. Só 
se a população conseguir se transformar numa comunidade ciente das suas 
capacidades tecnológicas, isto é, utilizadora e desenvolvedora direita (SIC) do 
software, poderemos pensar que o software livre cumpre as tarefas teorica-
mente reservadas às Tecnologias Sociais. (TRIANA, 2014, p. 92)

Dagnino (2014a, p.11) chama a tecnologia social de “plataforma cognitiva de 
lançamento [...] da proposta societária” da economia solidária. Nesse entendi-
mento, “o software livre como tecnologia social seria uma plataforma de lança-
mento de um empreendimento de economia solidária” 
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Software livre não deve ser encarado como um projeto de redução de cus-
tos, mas como uma decisão estratégica e um investimento em toda uma cadeia 
de valor que tem um grande potencial de criar postos de trabalho, promover o 
desenvolvimento de um ecossistema nacional mais sólido de inovação e tecno-
logia. 

Não devemos perder a chance de incluir nesse debate a promoção e o forta-
lecimento de empreendedores locais, por meio de desenvolvedores de tecno-
logia e prestadores de serviços relacionados, e não apenas olhando os cidadãos 
como usuários.

Considerações Finais
Fica evidente que as tecnologias sociais podem e devem ser apoiadas por 

programas digitais que elaborados a partir das demandas sociais podem dina-
mizar seu uso e os resultados a serem auferidos.

Isso se traduz numa eficiência não apenas do processo operacional das ações 
integradas de desenvolvimento de produtos, sistemas e relacionamento inter-
pares, como também, traz a possibilidade do planejamento e acompanhamento 
de todas as ações operacionais, seja na ideia, concepção, geração, apropriação 
no uso sistemático de planejamento e produtividade como, da retroalimentação 
de resultados auferidos em novos projetos comunitários.

E isto, só pode ser feito com o uso de softwares livres, muito em razão dos 
custos de sistemas proprietários, como na adequação destes produtos com fon-
tes livres aos ajustes necessários de cada demanda comunitária ou mesmo a 
partir de cada criação artesanal, de serviço ou mesmo artístico-cultura

Esta é uma batalha ser vencida pelas comunidades e pelos poderes públi-
cos., no sentido e alavancar a emancipação dos grupos em vulnerabilidade, 
dando a estes dignidade através do uso da cidadania plena e do bem-estar da 
comunidade.

114  Como foi o caso da vereadora do Rio de Janeiro,  Marielle Franco.
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Glossário
Ageismo: É um dos nomes dados ao preconceito e discriminação baseados 

na idade, geralmente das gerações mais novas em relação às mais velhas. Ape-
sar da maior expectativa de vida e das novas visões sobre as pessoas com  60 
anos ou mais, integra o quadro de outros preconceitos como o sexismo, o racis-
mo, a homofobia, a gordofobia, o capacitismo ou a xenofobia que acontecem de 
forma sistemática e estrutural na sociedade brasileira, por meio de processos 
de estereotipia, de atitudes negativas e discriminação que afetam as pessoas 
idosas em diversas instâncias. Outras terminologias são o etarismo, idadismo, 
velhofobia, e o ancionismo. 

Analfabetos absolutos: São chamadas assim as pessoas assinam o nome 
com dificuldade, mas conseguem eventualmente ver preços de produtos, con-
ferir troco, ligar para um número de telefone e identificar um ônibus pelo nome 
ou número. 

Analfabeto digital: Diz respeito às pessoas que embora tenham acesso ao 
mundo digital não aprenderam a utilizar equipamentos, plataformas, progra-
mas digitais. Tampouco sabem produzir conteúdos digitais.

Analfabetos funcionais: Refere-se às pessoas que conseguem acessar às re-
des sociais digitais, mas têm dificuldades de compreensão, análise e discerni-
mento e são facilmente manipulados no mundo digital (fake news, golpes na 
internet).

Analfabetos rudimentares: Diz respeito às pessoas só lêem o suficiente 
para localizar informações explícitas em um texto curto, sabem somar dezenas, 
mas não conseguem, por exemplo, identificar qual operação matemática é ne-
cessária para resolver um problema.

Ancionismo: É um dos nomes dados ao preconceito e discriminação base-
ados na idade, geralmente das gerações mais novas em relação às mais velhas. 
Apesar da maior expectativa de vida e das novas visões sobre as pessoas com  
60 anos ou mais, integra o quadro de outros preconceitos como o sexismo, o ra-
cismo,  a homofobia, a gordofobia, o capacitismo ou a xenofobia que acontecem 
de forma sistemática e estrutural na sociedade brasileira, por meio de proces-
sos de estereotipia, de atitudes negativas e discriminação que afetam as pesso-
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as idosas em diversas instâncias. Outras terminologias são o etarismo, ageismo, 
idadismo e velhofobia.

Cancelamento: Mais conhecido como cultura do cancelamento. Apesar a 
exclusão de pessoas de um grupo social existir desde o mundo analógico, pré-
-internet, o cancelamento ganhou impulso nas redes sociais digitais durante a 
campanha feminista “#MeToo”, em 2017, quando mulheres de vários países 
passaram a denunciar o assédio sexual e boicotar os homens que cometeram 
abuso. Nas redes sociais digitais, a reputação é um dos valores mais importan-
tes e é influenciada pelas ações/opiniões da pessoa ou de um grupo  a cada 
postagem. Quando pessoas, grupos e/ou organizações apresentam comporta-
mentos incorretos e repreensíveis, como racismo, misoginia, homofoboia, gor-
dofobia, idadismo, entre outros, cria-se uma corrente que incentiva a pessoa a 
deixar de ser seguida e apoiada, sendo cancelada nas redes sociais digitais.

Capacitismo: O termo diz respeito ao preconceito a pessoas com deficiên-
cia

Conglomerado: Conjunto de empresas que são dependentes de uma única 
empresa, a matriz. Trata-se da junção de empresas de diversos ramos sob a 
mesma estrutura corporativa.

Disruptura: Termo criado pelo professor sueco Clayton Christensen, em 
Harvard. Ele se inspirou no conceito de “destruição criativa” cunhado pelo eco-
nomista austríaco Joseph Schumpeter em 1939 para explicar os ciclos de ne-
gócios diante das inovações e a necessidade de transformação tecnológica dos 
modelos de produção especialmente com o surgimento das empresas start-ups 
de baixo investimento de pessoal e sua grande agilidade diante das grandes 
empresas analógicas, mais lentas e custosas

DORT:  Sigla de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho.
Envelhescência: O termo envelhescente foi difundido por Mário Prata 

(1997), na crônica: “Você é um Envelhescente?” para se referir ao grupo entre 
45 e 65 anos onde aconteceria uma espécie de transição ou passagem para 
a velhice.  Antes dele, Manoel Berlinck (1996), afirmou que a envelhescência 
marcaria um descompasso entre o que a pessoa idosa sente dentro de si e o 
que acontece em seu corpo. A envelhescência, seria portanto uma condição do 
sujeito se dedicar a ressignificar sua própria história, de modo que possa se 
encontrar com o corpo que envelhece. Trata-se de uma tentativa de lidar com o 
desencontro entre o insconsciente atemporal (a mente que não está sujeita aos 
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sinais do processo de envelhecimento) e do corpo e das mudanças que apre-
senta ao longo desse processo.

Etarismo: É um dos nomes dados ao preconceito e discriminação baseados 
na idade, geralmente das gerações mais novas em relação às mais velhas. Ape-
sar da maior expectativa de vida e das novas visões sobre as pessoas com  60 
anos ou mais, integra o quadro de outros preconceitos como o sexismo, o racis-
mo, a misoginia, a homofobia, a gordofobia, o capacitismo ou a xenofobia que 
acontecem de forma sistemática e estrutural na sociedade brasileira, por meio 
de processos de estereotipia, de atitudes negativas e discriminação que afetam 
as pessoas idosas em diversas instâncias. Outras terminologias são o idadismo, 
ageismo, velhofobia, e o ancionismo. 

Excluído digital: São assim chamadas as pessoas sem acesso à internet e 
aos equipamentos digitais. Quando possuem acesso, mesmo temporário, des-
conhecem como utilizar equipamentos, programas, plataformas, sites, como 
produzir conteúdos e participar das redes sociais digitais. Tampouco sabem 
buscar informações e discernir entre notícias verdadeiras ou falsas.

Expressão de gênero: É o  modo como a pessoa manifesta publicamente 
sua identidade de gênero, seja por meio de seu nome, vestimenta, gestos, fala, 
entre outros.

Gênero: Refere-se aos papéis, comportamentos, expressões, atividades e 
atributos socialmente construídos que uma cultura considera apropriados para 
homens e mulheres. É considerado um regime de subjetivação, ou seja, um 
conjunto de normas e padrões que contribui para a constituição de sujeitos em 
torno das noções de masculinidade e feminilidade definidas a partir de caracte-
rísticas corporais biológicas. Constitui ainda uma forma primária de dar signifi-
cado a relações de poder.

Gordofobi: O termo se refere ao preconceito a pessoas gordas.
Hackear o patriarcado: Segundo Figueiredo e Varon (2020), significa ocu-

par a tecnologia e reconhecê-la como um dispositivo que também promove 
mudanças, revelando a tecnopolítica por trás das ferramentas do sistema capi-
talista. Possibilita ainda que outras subjetividades ocorram nos espaços digitais.

Haters:  “Odiadores” na tradução para o Português. São pessoas que in-
vadem páginas pessoais, de movimentos sociais e universidades  nas  redes 
sociais digitais e também em encontros on line para ofender, criticar agressi-
vamente, desqualificar,  ridicularizar  e atin possibilitando que outras subjetivi-
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dades deem forma aos espaços digitais gir as idéias de outras pessoas ou gru-
pos. 

Idadismo: É um dos nomes dados ao preconceito e discriminação basea-
dos na idade, geralmente das gerações mais novas em relação às mais velhas. 
Apesar da maior expectativa de vida e das novas visões sobre as pessoas com  
60 anos ou mais, integra o quadro de outros preconceitos como o sexismo, o 
racismo, a gordofobia, o capacitismo ou a xenofobia que acontecem de forma 
sistemática e estrutural na sociedade brasileira, por meio de processos de es-
tereotipia, de atitudes negativas e discriminação que afetam as pessoas idosas 
em diversas instâncias. Outras terminologias são o etarismo, ageismo, velhofo-
bia, e o ancionismo. 

Identidade de gênero: É a forma como cada pessoa reconhece, experiencia 
e elabora subjetivamente o seu gênero, o que não corresponde necessariamen-
te ao sexo designado ao nascimento. Algumas designações de identidades de 
gênero são:

 Cisgênero: Pessoa que se identifica com o sexo que lhe foi atribuído no 
nascimento.

 Transgênero: Pessoa que não se identifica com o sexo que lhe foi atri-
buído no nascimento.

 Travesti: Pessoa que foi designada pelo sexo masculino ao nascer, mas 
se reconhece numa identidade feminina. É considerada uma identidade socio-
política por ativistas da América do Sul.

 Pessoa não binária: Pessoa que não se identifica com as definições 
normativas de homem e mulher e se define para além dos padrões associados 
à classificação dicotômica masculino x feminino.

 Agênero: Pessoa cuja identidade é marcada pela ausência de gênero e 
que pode se inserir nos termos “trans” e “não-binário”, já que não se identifica 
com categorias “homem” e “mulher” e não sente a necessidade de se enquadrar 
em nenhum gênero específico.

 Bigênero: Pessoa cuja identidade de gênero é baseada em dois gêne-
ros, sendo não necessariamente feminino e masculino. Esta identificação pode 
ser dar de forma simultânea ou variando entre os dois gêneros.

 Gênero fluido: Pessoa cuja identidade de gênero é variável, ou seja, ela 
pode mudar sua identificação de gênero conforme o seu momento subjetivo.

Incluída digital: Diz-se da pessoa que tem acesso à internet, sabe lidar com 
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os diferentes equipamentos eletrônicos, conhece programas e plataformas e 
também sabe produzir e publicar conteúdos próprios nas diferentes redes so-
ciais digitais.

Incluída digital precária: Diz respeito à pessoa que tem acesso próprio 
à internet, mas o serviço é de baixa qualidade ou precário. Ou que  utiliza in-
ternet de vizinhos, familiares, no ambiente escolar ou profissional, sem acesso 
em casa. Também está relacionado a pessoas que não possuem equipamentos 
próprios, a pessoas que possuem equipamentos antigos, desatualizados;  a pes-
soas que precisam dividir os equipamentos com outros familiares e/ou ainda 
pessoas que não sabem mexer nos seus equipamentos, apesar de serem de 
última geração. Inclui ainda pessoas que não conhecem plataformas e progra-
mas, nem sabem produzir ou publicar conteúdos próprios na internet, apenas 
reproduzi-los. Este grupo também inclui pessoas que não distinguem entre in-
formações falsas e verdadeiras.

Ideologia de gênero: O termo vem sendo usado por grupos conservadores 
fundamentalistas como categoria discriminatória para deslegitimar qualquer 
estudo ou debate sobre relações e desigualdades de gênero, especialmente na 
área da educação.

Intersexo: São assim chamadas as pessoas cujas características biológicas 
e o desenvolvimento corporal não se enquadram na norma binária masculino 
x feminino.

LER: Sigla de Lesões por esforços repetitivos.
Misoginia – Termo usado para se referir ao ódio às mulheres
Patriarcado - O termo se refere a um sistema social baseado em uma cul-

tura, estruturas e relações que favorecem os homens, em especial o homem 
branco, cisgênero e heteressexual.

Pessoa idosa: O termo pessoa idosa é um termo neutro, que abrange mu-
lheres e homens, sem privilegiar apenas o masculino. Substitui a palavra idoso 
que, assim como outros termos masculinos, têm sido empregados para desig-
nar genericamente todas as pessoas idosas, sejam elas homens ou mulheres. 

Orientação sexual: Diz respeito a atração sexual que uma pessoa sente por 
outras pessoas. Refere-se ao modo como as pessoas experimentam e se ex-
pressam como seres sexuais, envolvendo a maneira como entendemos nossos 
corpos, relacionamentos e nossa afetividade. Algumas designações de orienta-
ção sexual são:
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 Heterossexual: Pessoa que sente amor, afeto e/ou atração sexual ape-
nas pelo gênero oposto ao qual se identifica.

 Homossexual: Pessoa que sente amor, afeto e/ou atração sexual ape-
nas pelo mesmo gênero ao qual se identifica.

 Lésbica: Mulher que sente amor, afeto e/ou atração sexual por outras 
mulheres (cis e trans). Algumas pessoas não binárias também se entendem 
como lésbicas por se identificarem em algum grau como “mulher” e se relacio-
nam com mulheres.

 Gay: Homem que sente amor, afeto e/ou atração sexual por outros ho-
mens (cis e trans). Algumas pessoas não binárias também se entendem como 
gays por se identificarem em algum grau como “homem” e se relacionam com 
homens.

 Bissexual: Pessoa que sente amor, afeto e/ou atração sexual por pesso-
as do mesmo gênero e de gêneros diferentes.

 Pansexual: Pessoa cujo amor, afeto e/ou atração sexual não se restrin-
gem ao gênero oposto, ao mesmo gênero ou a gêneros binários, masculino e 
feminino. 

 Assexual: Pessoa que não sente atração sexual por nenhum gênero. 
Contudo Algumas pessoas podem sentir atração sexual parcial ou condicional à 
atração romântica.

 Queer: Termo proveniente da língua inglesa utilizado de modo autoa-
firmativo por pessoas que não se identificam com os padrões normativos he-
terossexistas e cisgênero. Tem sido utilizado para designar o amplo espectro 
de identidades de gênero, sexuais e políticas que não se encaixam na hetero-
cisnormatividade, que é a imposição compulsória da heterossexualidade e da 
cisgeneridade.

Redes Sociais Digitais (RSD): termo criado pela pesquisadora Raquel Re-
cuero (2009). Se refere às redes sociais criadas no mundo virtual, como Orkut, 
Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. que possibilitam conexões e encontros on 
line por pessoas ou grupos que têm algum tipo de relacionamento ou interesse 
comum. RDS  se diferem das redes sociais que existem de forma presencial 
desde o começo da humanidade e que vem sendo estudadas sistematicamente 
desde os anos 30, 40 do século XX pela  Sociologia e pela Antropologia Social.

Semi-Alfabetizados Digitais: Pessoas que possuem acesso à internet 
e equipamentos tecnológicos, mas não conseguiram realizar a passagem do 
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mundo analógico para o digital. Em geral, utilizam precariamente redes sociais 
digitais, como Whats App, mas não conhecem funções básicas deste e de ou-
tros aplicativos ou equipamentos. Tampouco sabem produzir conteúdos digi-
tais. São reprodutores de conteúdos. Fazem parte do grupo com  inclusão digital 
precária. 

Sexo: Refere-se a uma classificação social baseada em características bio-
lógicas identificadas em uma pessoa ao nascer, como a genitália e o padrão de 
cromossomos. Costuma ser estruturada normativamente na dicotomia entre 
masculino e feminino, porém existem mais de 30 variações anatômicas de sexo 
que são características de pessoas intersexo.

Software livre:  é considerado o programa para computador ou celular que 
não restringe a modificação, acesso e distribuição dos códigos gerados para sua 
construção, o código fonte, a uma licença restritiva de propriedade de caráter 
pago. 

Uberização do trabalho: Termo que surge como derivação de Uber, em-
presa de transporte internacional que opera através de aplicativo em nível mun-
dial. O termo  passou a ser utilizado para definir uma nova forma de trabalho 
informal devido a precariedade de direitos que oferece aos trabalhadores e tra-
balhadoras. Mais ainda, refere-se a um novo estágio da exploração do trabalho, 
que traz mudanças qualitativas ao estatuto do trabalhador, à configuração das 
empresas, assim como às formas de controle, gerenciamento e expropriação do 
trabalho.

Velhice: Segundo Anita Neri (2007), a velhice é a última fase do ciclo vital e 
é delimitada por processos de natureza múltipla, incluindo por exemplo perdas 
psicomotoras, afastamento social, restrições em papeis sociais e especializa-
ção cognitiva. Renata Siqueira (2002), por sua vez, considerando a perspectiva 
transdiciplinar dos trabalhos de Simone de Beauvoir e  Ecléa Bosi, afirma que: 
“a velhice é percebida como fenômeno natural e social que se desenrola sobre 
o ser humano, único, indivisível, que, na sua totalidade existencial, defronta-se 
com problemas e limitações de ordem biológica, econômica e sociocultural que 
singularizam seu processo de envelhecimento. Desse modo, somente uma des-
crição analítica dos diferentes aspectos da velhice não é considerada suficiente 
para explicá-la, visto que cada um desses aspectos interage com todos os ou-
tros e é por eles afetado.” 
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Velhofobia: É um dos nomes dados ao preconceito e discriminação basea-
dos na idade, geralmente das gerações mais novas em relação às mais velhas. 
Apesar da maior expectativa de vida e das novas visões sobre as pessoas com  
60 anos ou mais, integra o quadro de outros preconceitos como o sexismo, o 
racismo, a gordofobia, o capacitismo ou a xenofobia que acontecem de forma 
sistemática e estrutural na sociedade brasileira, por meio de processos de es-
tereotipia, de atitudes negativas e discriminação que afetam as pessoas idosas 
em diversas instâncias. Outras terminologias são o etarismo, ageismo, idadismo 
e o ancionismo. 

Violência Política de Gênero:  É aqui compreendida como a agressão físi-
ca, psicológica, simbólica ou sexual motivada por discriminação ao gênero ou 
orientação sexual, com a finalidade de impedir ou restringir o acesso e exercício 
de funções públicas, podendo chegar a casos extremos como o assassinato .

Xenofobia: O termo se refere ao preconceito a pessoas de outros países, 
regiões ou culturas.
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Bom dia a todas e todos. Eu sou branco, heterossexual, estou com uma 
camisa bege, tenho um quadro no fundo, da cidade, e uso óculos...  118

Então,  estamos falando, para um grupo de pessoas interessadas 
e agradeço a oportunidade, viu André, viu Cosette, de comentar um 

trabalho tão bonito. É um trabalho significativo para tirar da invisibilidade aquilo 
que parecia visível na internet. Estamos fecundando aí essa questão pra tornar 
mais visível a discussão sobre o acesso. 

Eu tenho 80 anos e estou presenciando uma revolução no mundo da relações 
sociais nunca visto antes na minha vida. Nós tivemos a revolução tecnológica 
nos anos 60, a revolução trabalhista, as políticas sociais... Mas agora estamos 
vivendo o mundo das TICs,  das tecnologias da informação e da comunicação 
que estão mudando profundamente a sociedade. 

Apesar das dificuldades existentes, a sociedade  hoje, vive desse mundo di-
gital. As identidades, as relações, o trabalho e principalmente o capitalismo está 
se fundando na tecnologia digital. O capitalismo está mudando as formas de 
trabalho e a pandemia colaborou pra isso, para o trabalho de pensamento, de 
organização da produção...

O trabalhador -  o padeiro, por exemplo: há muitos anos atrás ele fazia... Há 

Anexo

Vicente Faleiros115

COMENTÁRIO 01
Capturas de Identidade na Internet

115  Professor emérito da UnB. O professor e pesquisador na área do envelhecimento Vicente Faleiros participou 
como convidado do 1º. Seminário Externo da 2ª. Etapa da Pesquisa Democracia, Representatividade e Inclusão 
Digital realizada em 2022. O vídeo completo do Seminário  está disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=mwbqEAsZI30. 

116   O Professor começou seus comentários  de forma inclusiva fazendo uma descrição do local, da sua aparência  
e roupas que estava usando.
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poucos anos atrás, digamos, ele fazia o pão amassando com a mão, cheirando, 
pondo no forno, tirando. Hoje, pra ser padeiro, tem que aprender tecnologia e 
outras questões. Se quer pão de tal cor, tal tamanho, tal mistura de sabores... E a 
máquina de fazer pão está  programada com algoritmo. Nós estamos vivendo no 
mundo do algoritmo, não só na produção, mas também na política.

Nos Estados Unidos a eleição do Donald Trump, e no Brasil a eleição de Bol-
sonaro foram profundamente influenciadas pelo mundo digital. E, ao mesmo 
tempo, que tem mudança na produção, tem mudança na criminalidade. A cri-
minalidade tem se utilizado desse instrumento também para fazer valer o cri-
me, a contravenção, a fraude – principalmente a fraude - e os ataques às pesso-
as. Então ela [a tecnologia]  é uma oportunidade e um risco, além da mudança 
completa no mundo, na produção e principalmente nos relacionamentos. 

O mundo digital está mudando a forma como nos relacionamos uns com os 
outros. Essa live, por exemplo, é uma forma de relacionamento que facilita nos-
sa vida e, ao mesmo tempo em que divulga, permite os hackers   nos clonarem... 
Nós estamos vivendo no mundo da clonagem, da fraude, e também de uma 
revolução nos relacionamentos. 

Nós temos hoje a busca dos aplicativos de felicidade. Qualquer, digamos 
assim, atividade na internet tem um aplicativo. Eu participei de um congresso 
sobre envelhecimento na Universidade de Viçosa que foi organizado por uma 
empresa, a “Congresse me”.

Agora ela me manda mensagens, aplicativos... A [revista] Carta Capital vai 
fazer um seminário com Eduardo Moreira sobre o mundo contemporâneo, o 
Eduardo Moreira já está usando a sua live pra fazer uma captação, uma captura 
das pessoas. 

Nós estamos vivendo em um momento de muita pressão sobre as pessoas 
para  [usar] os aplicativos. Nós estamos na sociedade do aplicativo. Ou seja: você 
está sendo capturado pelo sistema eleitoral, pela eleição, disputas, empresas... 

Comprei um produto, uma torneira, na [loja] Leroy-Merlin. Agora a Leroy-
-Merlin  quer me mandar suas mensagens. [Somos] capturados pelas grandes 
empresas. As  empresas estão dominando esse mundo. 

O [empresário] Elon Musk quer comprar o Twitter. Ele quer usar o Twitter 
para seus fins pessoais, empresariais e ideológicos. Então há uma disputa não 

117  Sobre o tema, ver Glossário ao final.
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só da tecnologia, mas há também uma disputa ideológica, política, comercial e 
da bandidagem nesse mundo digital.

É um mundo que está revolucionando no sentido não de transformação crí-
tica, mas da submissão das pessoas a esse mundo digital. A Cosette falava dos 
passarinhos : nós vamos ouvir mais passarinho na internet do que na janela. 

Então é uma transformação muito radical do nosso cotidiano. E com o 5G 
as pessoas acham que vão se desobrigar de abrir a porta, de fechar a geladeira, 
de controlar o estoque. Mas  vamos ficar amarrados à tecnologia, vamos ter que 
olhar pro celular ao invés de olhar a própria geladeira. Há um desvio de atenção 
da vida. A vida passa a ser centralizada no celular e não na realidade. 

E o metaverso, que é a vida digital,  está mudando também as relações. O 
bitcoin é uma moeda digital. [Estava] Fazendo essa reflexão sobre a mudança no 
capitalismo e nas relações, [agora]  vou me voltar para a pesquisa . 

A pesquisa mostra essa interação da representação social das pessoas. A 
representação social é justamente a forma cultural de construção de valores, 
categorias, de modos de olhar o mundo. Essas categorias são disputadas, há 
uma disputa de narrativas da sociedade. 

O interessante é mostrar que grupos excluídos podem também disputar nar-
rativas. A Cosette mostrou muito bem na pesquisa que o grupo LGBTQIA+ é 
um grupo que está se organizando muito, e negociando – eu vou usar a palavra 
negociação da identidade, que é a expressão usada pelo  psicólogo [Antonio da 
Costa] Ciampa,  que morreu há pouco e trabalhou a história de Severina, que 
tinha, em cada momento da sua trajetória, que renegociar a sua identidade.

A identidade de excluído entra em contradição com a identidade de inclusão 
no grupo, de ser reconhecido. E a nossa cultura é uma cultura machista, hete-
rossexual, patriarcalista, homofóbica... E essa cultura ela não é desmontada fa-
cilmente pelas redes digitais, ela entra em disputa. E é importantíssimo grupos 
de pessoas idosas, de LGBTQIA+, de negros, de pessoas com deficiência, ex-
pressarem a sua identidade. É uma nova representação na sua identidade, mas 
que ao mesmo tempo sofre muito ataque, muita violência. E a pesquisa mostrou 
o que outras pesquisas já mostraram também: que os ataques homofóbicos são 
os mais agressivos. 

118   Comentário sobre o fundo musical dos passarinhos na janela.

119   Resultados parciais da pesquisa.
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A sociedade heteronormativa é uma sociedade que foi construída simbolica-
mente,  como sendo natural a dominação machista. Ela parece natural: há uma 
naturalização do machismo. 

Eu fiz uma pesquisa com uma estudante da Universidade Católica  de Brasí-
lia (UCB) sobre a homofobia . Nós procuramos homofóbicos na cidade de Brasí-
lia que quisessem prestar depoimentos: não conseguimos nenhum!

Menos o Bolsonaro. O Bolsonaro aceitou dizer que ele era homofóbico, que 
era machista e fizemos uma entrevista com ele, a aluna Gabriela Borja fez uma 
entrevista com ele. Ele dizia que é natural a naturalização da dominação mascu-
lina, a naturalização da heterossexualidade e que isso era Deus que tinha feito, 
essa expressão. 

Nós temos  ainda uma ancoragem da representação da homofobia e do he-
terossexualismo muito forte na sociedade, reproduzida nas igrejas, pastores re-
produzem essa homofobia. E também a violência contra as religiões de origem 
africana. Então toda essa agressão vai criar um outro como fora do natural.  E 
“eu” como sendo natural e da ordem dominante.

A inserção digital e a disputa digital não é só algo do crime. É uma disputa 
digital não só das empresas, da captação como o que a [empresa] Cambridge 
Analytica  fez com a eleição do Trump, mas é uma captura da consciência. E 
isso é importante estar atento: não só para a formação tecnológica, mas para a 
dominação das consciências.

Eu costumo dizer que antes o projeto era construir guias de comunicação 
pelas estradas e pelo telefone. Hoje é via satélite. O Elon Musk quer colocar 05 
mil satélites de baixa altura pra poder captar não só as imagens, mas também 
captar as informações e transmitir essa nova captura das consciências. 

A formação digital é fundamental não só na tecnologia. A pesquisa mostrou 
que ainda está deficiente pela desigualdade social brasileira e a sensibilidade 
pública é mais que nunca necessária. O próximo governo, que seja do Lula, vai 
ter que fazer um esforço muito grande para poder dar acessibilidade à internet 
a todas e todos os brasileiros, mas também uma formação, que eu chamo de 
política, da internet. 

120  CUNHA, Gabriela. A percepção da diversidade sexual e da perpetração de violência contra homossexuais 
por parte de homofóbicos. 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Psicologia) - Universidade 
Católica de Brasília; Orientador: Vicente de Paula Faleiros. Disponível em: https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/
bitstream/10869/4723/1/Gabriela%20Borja%20Cunha.pdf
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Da consciência dessas disputas, desses grupos, e aprender também a se 
identificar na sua expressão não só identitária social, do seu nome social, que é 
fundamental, mas na  defesa dos direitos humanos.

É uma área dos direitos humanos – como a pesquisa já mostrou – que está 
sendo atacada pelos meios digitais, A destruição da imagem de uma pessoa é 
rápida.

 A recuperação dessa imagem leva tempo. Não só na mídia televisiva há essa 
destruição das imagens, mas principalmente na mídia digital. É a construção 
de uma imagem e por isso também é preciso aprender aquilo que a gente pode 
chamar de “exposição externa” da sua imagem que sofre mais ataques, da ex-
posição em grupo que pode sofrer ataques em qualquer momento. E também 
a exposição mais íntima, que muitas pessoas idosas estão fazendo com grupo 
familiares. 

Isso é interessante porque ela é um instrumento não só de uma identidade 
construída socialmente, mas uma identidade afetiva – embora a gente saiba 
que as famílias estão divididas por questões ideológicas, de concepção políticas, 
de opções religiosas, e isso surge também nesses grupos familiares. 

Mas, por outro lado, é importante também se expressar com mais liberdade. 
E a liberdade de expressão, que é uma justificativa para muitos ataques, ela pre-
cisa ser aprendida em uma convivência na internet: a convivência da liberdade 
com responsabilidade. Então essa responsabilidade tem que ser muito mais im-
portante do serviço público.

Eu sou aposentado como professor, hoje o governo de um só golpe ele capta 
todas as suas informações: do imposto de renda, do trabalho, dos ingressos, da 
sua casa, de onde você compra. Tudo isso já está capturado pelo governo. 

A sociedade do controle da pessoa também é um grande risco nessa so-
ciedade. Mas nós temos que aprender não só a disputa ideológica, mas essa 
disputa pela verdadeira dignidade. Porque a construção dessas imagens, dessa 
negociação – usando a expressão do Ciampa: da “identidade dos oprimidos” – é 
fundamental para a expressão de si, mas também para a defesa de si mesmo. 
Da defesa da dignidade e da consciência dessas disputas de dominação e de 
captura das informações das pessoas tanto da bandidagem como pelo capita-
lismo.

Obrigado!
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Agradeço à coordenação da pesquisa, na pessoa dos profs. André Bar-
bosa Filho e Cosette Castro, pelo convite para comentar os dados. 
E, antes de tudo, quero parabenizar pela iniciativa da pesquisa e de 
incluir LGBT nela e pela importância desse material no que diz res-

peito a resultados, que quero ressaltar ao longo do comentário, e à abertura para 
que se realize mais pesquisa no tema com essa população. Falo aqui do lugar de 
pessoa que viveu o ativismo LGBT organicamente por 18 anos e que pesquisa 
esse tema há 28 anos.

Enfatizo a importância da realização de estudos, e desse estudo em especial, 
com a população e o movimento LGBT, porque mesmo com a ampliação da 
quantidade de estudos em universidades a partir dos anos 2000, ainda temos 
menos conhecimento do que precisamos para poder planejar políticas e inter-
venções em relação a essa população e para garantir a sua plena participação 
política. Faltam-nos especialmente estudos aplicados, que foram estimulados 
pela via de parcerias entre universidades públicas e organizações do movimen-
to social na vigência do Programa Brasil sem Homofobia, ao longo dos governos 

Anexo

Regina Facchini 118

COMENTÁRIO 02
Pesquisa Democracia, representatividade e 
inclusão digital – Comentários aos dados
sobre LGBT

121  A professora e pesquisadora da Unicamp estuda a temática LGBTQIA+ no Núcleo Pagu e participou 
como convidada do 1º Seminário Externo da pesquisa, onde foram apresentados os resultados parciais da 
investigação. A pesquisadora apontou sugestões à equipe. O video do 1º. Seminário Externo está disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=mwbqEAsZI30.
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do Partido dos Trabalhadores no âmbito federal, mas sofreram fortes abalos 
com o contexto de refluxo nos recursos de movimento e universidades e com a 
estigmatização e perseguição a iniciativas ativistas e acadêmicas.

Com relação a LGBT temos uma quase ausência total de dados oficiais, ex-
cetuando-se Boletins Epidemiológicos sobre IST/Aids, que inclui “homens que 
fazem sexo com homens”, o Fórum de Segurança Pública, a iniciativa de pes-
quisar os casais de mesmo sexo no Censo de 2010 e a recentemente divulgada 
iniciativa na Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, que é muito importante, mas 
apresentou evidências importantes de necessidade de aprimoramento meto-
dológico para vencer o impacto da LGBTfobia sobre a possibilidade de autode-
claração.

É muito acertada a decisão metodológica de incluir entre o público pesqui-
sado, lideranças, ativistas/militantes e, também, pessoas que se colocam como 
tal em ambientes digitais. O movimento LGBT, assim como o movimento femi-
nista e o movimento negro, entre os quais tenho acompanhado, têm passado 
por mudanças importantes desde a segunda metade dos anos 2000, incluindo 
a atuação de novas gerações ativistas com valorização da atuação menos insti-
tucionalizada e centralizada, ampliação do ativismo na internet, nas universi-
dades, ativismo. 

Junho de 2013, a chamada Primavera Feminista na internet e as ocupações 
secundaristas podem ser consideradas expressões mais visíveis de um fenôme-
no que se inicia na década anterior. De lá para cá cresceram muito os coletivos 
não institucionalizados e os ativistas individuais que se expressam na internet. 
As formas de organização e de expressão, bem como os enquadramentos polí-
ticos (formas pelas quais focalizam pelo que lutar) e os repertórios/estratégias 
mobilizados foram decisivamente impactados tanto por um reconhecimento de 
limitações da aposta política focada majoritariamente no diálogo socioestatal, 
muito favorecido nos anos em que o PT foi governo federal, quanto pela popu-
larização da internet e pela popularização e enegrecimento das universidades, 
inclusive as públicas. 

Há diferenças geracionais importante a serem observadas no perfil que 
compõe majoritariamente organizações de movimento formalizadas, como re-
des nacionais e organizações não governamentais, e a que compõe inciativas 
como coletivos e ativismo digital, sobretudo o individual (FACCHINI, 2020). E 
não é raro haver conflitos envolvendo diferentes formatos organizacionais e ge-
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rações de ativistas, exatamente pelos diferentes enquadramentos e estratégias 
(CARVALHO & CARRARA, 2015).

Temos muito poucas pesquisas sobre uso de internet para fins de organiza-
ção política no movimento LGBT e também sobre violência política por meios 
digitais. O movimento LGBT faz uso de internet para organização política desde 
o final dos anos 1990. Em meados dos anos 1990 surgiram os primeiros portais 
comerciais destinados a esse público, em finais dos anos 1990 listas de email 
do tipo yahoo groups já eram o principal modo de comunicação cotidiana no 
interior de organizações e redes ativistas. Boa parte das redes ativistas estadu-
ais, regionais e nacionais se articulavam pela internet desde então. Nos anos 
2000, a maioria das organizações possuía sites ou blogs próprios e perfis em 
redes sociais. Para as identidades menos visibilizadas no interior do movimen-
to, como era o caso dos homens trans e de pessoas bissexuais, a organização 
política dependeu decisivamente da internet, especialmente do uso de redes 
sociais, para sua visibilização como sujeitos políticos no movimento. O mesmo 
se deu para o movimento de jovens LGBT. Entre lésbicas sempre houve maior 
equilíbrio entre atividades presenciais e online; e travestis e mulheres trans se 
organizaram majoritariamente por vias presenciais até muito recentemente, o 
que esteve relacionado a questões de escolarização, classe e impacto de níveis 
altíssimos de discriminação e violência. Importante lembrar que a maior parte 
de lideranças do movimento de travestis, mulheres transexuais e homens trans 
no Brasil são pessoas negras, não à toa o movimento tem um fórum específico 
para abordar questões raciais, o FONATRANS. A pesquisa indica muito preci-
samente um incremento das atividades online do movimento com a pandemia. 
Esse foi o contexto no qual, inclusive o movimento de travestis e mulheres trans 
que era o que menos realizava atividades online, inclusive pelo perfil das bases 
do movimento, passa a realizar mais atividades, como lives e a apresentar maior 
uso de redes sociais para divulgação de pautas, notícias e mobilização política.

O relatório mostra um ativismo LGBT fortemente engajado e articulado a vá-
rias lutas sociais, internamente muito diversificado e com uso muito importante 
de internet para divulgação de organizações e propostas, para a obtenção de 
direitos e para a mobilização para atividades presenciais e em torno de pautas. 
Esse uso destoa bastante em relação aos investimentos das organizações, no 
grupo de lideranças, tanto em informática e comunicação quanto na formação e 
inclusão digital.  Nesse sentido sugiro observar duas questões. 
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A primeira é a pobreza das organizações, sobretudo após a debandada de in-
vestimentos internacionais e o processo de estigmatização e criminalização de 
movimentos sociais, que afetou de forma acentuada o movimento LGBT após 
a mobilização de pânicos morais em torno de noções como “ideologia de gêne-
ro”. Historicamente é presente no movimento LGBT o uso de recursos pesso-
ais para custear a entidade e as ações do movimento, incluindo casa, dinheiro, 
equipamentos e tempo que poderia ser destinado a descanso e lazer. Isso tem 
se acentuado. Essas organizações têm de fato um orçamento? Têm CNPJ em 
funcionamento ou projetos financiados ativos? Me parece que isso mudou mui-
to nos últimos 10 anos.

A segunda questão é que como os dados da pesquisa mostram, essas or-
ganizações sofrem muitos ataques, ameaças, além de nos últimos anos virem 
sendo alvos privilegiados de fakenews e de mobilização de pânicos morais e, 
embora lideranças e ativistas façam uso consistente de internet para fins polí-
ticos, é muito raro haver formação para a mobilização efetiva por redes sociais. 
Há muito uso, mas nem sempre efetividade no alcance; usa-se pouco os recur-
sos digitais para promover formação política e é praticamente inexistente que 
formações incluam educação para combater notícias falsas e conhecimentos 
sobre segurança na rede. Isso talvez tenha relação com os altos percentuais de 
violência política registrados tanto entre ativistas quanto entre lideranças, mas 
sobretudo entre lideranças. 

Note-se que, entre lideranças, 29% sofreram ameaça de morte (própria ou 
de alguém da família); 25,8% relataram perseguição recorrente de grupos ne-
onazistas, fundamentalistas religiosos ou ultraconservadores; 16,1% tiveram 
páginas derrubadas e 9,7% receberam ameaças de estupro (para si ou para al-
guém da família). A violência política é evidente e ameaças e difamações são 
modos importantes de atacar e interromper carreiras políticas de quadros ati-
vistas. O movimento LGBT pode ser alvejado especialmente por usar bastante a 
internet sem conhecimento que permita proteger suas organizações e ativistas. 
O movimento e seus apoiadores precisam compreender o caráter estratégico de 
formar lideranças e ativistas para fazer uso mais eficiente e seguro da internet. 
A meu ver, esse dado é uma das contribuições mais importantes trazidas por 
essa pesquisa. Isso se torna mais importante devido ao perfil altamente escola-
rizado e predominantemente residente em localidades urbanas não periféricas 
do conjunto de entrevistados. Seria importante observar com atenção a relação 
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entre uso de internet para militância e violência política entre pessoas do grupo 
pesquisado com menos escolaridade, mais velhas e residentes em localidades 
periféricas.

Olhando para os dados preliminares compartilhados, eu diria que é muito 
importante estar atentas/os para variações geracionais e de composição de 
identidade dos grupos de respondentes. Alguns indícios do uso de internet 
me fizeram imaginar uma variação geracional com lideranças talvez com mais 
idade do que ativistas/militantes: lideranças usam mais internet para trabalho, 
para atividades de movimentos sociais e políticas, religiosas e de namoro, ao 
passo em que ativistas/militantes usam mais redes sociais e usam mais a inter-
net para atividades culturais, físicas, busca de empregos, negócios e serviços.

Percebi também variações importantes de identidade de gênero e orienta-
ções sexual entre os dois grupos: há mais travestis e mulheres trans e homens 
trans entre lideranças, o que explica o maior percentual de heterossexuais nes-
se grupo. O nível de estigmatização social e de violência a que estão expostos os 
segmentos trans do movimento exigem atenção especial ao dado da violência 
aparecer de modo mais acentuado aí do que entre ativistas/militantes. Além 
disso, lideranças usam mais internet para atividades de movimento social e 
para ação política, o que pode contribuir também para esse dado aumentado 
de violência. Sugiro análises que possam identificar melhor se os maiores per-
centuais de violência na atuação política entre lideranças, atribuído no relatório 
a questões étnico-raciais, não estão também relacionados à maior presença de 
pessoas trans e de uso político da internet entre lideranças. Note-se também 
que, embora a violência racista apareça com força importante (33,3%), os maio-
res percentuais são relacionados a LGBTfobia (86,7%) e devido à orientação 
sexual ou identidade de gênero (82,8%). 

É muito importante que, se os números permitirem, os dados sejam desa-
gregados por gênero, pois há dinâmicas muito diferentes para gays/homens 
bissexuais e para mulheres lésbicas e bi; assim como as modalidades de vio-
lência entre homens trans, travestis e mulheres trans apresentam diferenças 
bem marcadas. LGBT é um sujeito político internamente muito diverso e com-
plexo, níveis de exclusão social, modalidades de violência, níveis de visibilidade 
e capacidade de vocalização, bem como nível de dependência da internet para 
organização e mobilização política variam muito entre os segmentos. Pessoas 
trans merecem um olhar diferenciado pelos níveis acentuadamente maiores de 
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exclusão, discriminação e violência reportados em outras pesquisas. 
Sobre a violência, quero enfatizar que há dados de pesquisas de saúde com 

homens que fazem sexo com homens que mostram o aumento de relados de 
discriminação e agressões homofóbicas em comparação entre 2009 e 2016.  
Pesquisa realizada no período pós eleição de 2018 e 4 capitais apontaram para 
a agudização dos níveis de violência nesse período, incluindo a violência inter-
pessoal, em contextos familiares, escolares e de trabalho, portanto um tipo de 
violência que não é pontual, mas repetida no cotidiano. Pessoas LGBT vivem 
dias muito difíceis no Brasil, inclusive com o crescimento de clínicas/ comuni-
dades terapêuticas que oferecem processos de “reversão” da sexualidade e da 
identidade de gênero, que são verdadeiros processos de tortura, o que tem sido 
documentado pelo Conselho Federal de Psicologia  e por outras organizações.

Sobre os altos percentuais de uso de internet, inclusive para fins ativistas e 
políticos, no movimento LGBT, me ocorre sugerir para desdobramentos futuros, 
como já vínhamos fazendo em nossas pesquisas no Pagu da Unicamp com re-
lação aos ativismos de pessoas mais jovens (FALCÃO, 2017), considerar a exis-
tência de um continuum entre o online e o offline (MILLER & SLATER, 2004). 
Nas mobilizações políticas. O online e o offline não existem mais como dimen-
sões separadas na vida desses sujeitos. Analisar o modo como esse continuum 
se comporta com em relação ao uso de múltiplas e diferentes plataformas de 
interação é algo que pode inspirar novas pesquisas nessa população e a partir 
desse movimento.

Sobre violência política na internet, lembro de quatro pesquisas, uma or-
ganizada pelo InternetLab, a qual eu mesma respondi , e outra mais recente 
sobre violência política com candidatas na internet (REVISTA AZMINA. 2021), 
uma outra sobre esse mesmo tema a partir de um Consórcio Latino-America-
no (SOUZA, 2021), e outra parceirizada pelo Centro Latino-Americano em Se-

122  Disponível em <http://www.clam.org.br/pesquisas/conteudo.asp?cod=57>.  ; <https://fpabramo.org.br/
publicacoes/estante/diversidade-sexual-e-homofobia-no-brasil/>. Acesso em 24 de jun de 2022.  

123   Em artigo que compara características sociocomportamentais de HSH abordados em estudos com 
amostragem direcionada pelos respondentes (Respondent Driven Sample, RDS) realizados, respectivamente, 
em 2009 e 2016 em 10 e 12 cidades brasileiras, identificou-se que em 2016 houve relatos mais frequentes de 
discriminação (27,1% vs. 64,6%) e de violência física (12,8% vs. 23,9%) e sexual (14,9% vs. 20,9%). Disponível em 
<https://journals.lww.com/md-journal/toc/2018/05251>. Acesso em 24 de jun de 2022. 

124   Disponível em <https://site.cfp.org.br/lancamento-do-relatorio-da-inspecao-nacional-em-
comunidades-terapeuticas/>; <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Relat%C3%B3rio-da-
Inspe%C3%A7%C3%A3o-Nacional-em-Comunidades-Terap%C3%AAuticas.pdf>; <https://site.cfp.org.br/
wp-content/uploads/2019/06/CFP_TentativasAniquilamento_WEB_FINAL.pdf>. Acesso em 24 de jun de 2022. 
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xualidade e Direitos Humanos do Instituto de Medicina Social da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, na qual trabalharam Horacio Sívori e Bruno Zilli, a 
Erotics, sobre ativismo sexual e internet .

Mais uma vez parabenizo pela realização da pesquisa. É um material muito 
importante e interessante. Estou ansiosa por ver os resultados completos, inclu-
sive os dados dos grupos focais. Me coloco à inteira disposição para o diálogo 
em relação aos dados dessa e de outras pesquisas. Muito obrigada pelo convite 
e oportunidade de diálogo!
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