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Objetivo da Pesquisa
Conhecer novas formas de 
representação diante das 
transformações digitais
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Contexto

As constantes mudanças no mundo digital têm 
consequências direta nas práticas cotidianas 
de uso social e apropriação das tecnologias de 
informação e comunicação  (TIC)

Essas mudanças alteram drasticamente as formas 
de representação de interesses, seja na área 
econômica, política, social, cultural, religiosa, 
sindical/ associativa e também tecnológica

Influenciam o processo de construção das 
agendas, a tomada de decisão política, a formação 
de lideranças e também as políticas públicas
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O mundo como exemplo

Saindo das cidades e do centro para as
periferias e para a área rural, a internet quando 
existe, chega de forma desigual nas casas das pessoas

Há

3,2 bilhões
totalmente excluídos

Há

4,6 bilhões
com acesso à 
internet (incluídos)

Somos

7,8 bilhões
de pessoas 

Destes, temos 
pelo menos

2,5 bilhões
incluídos 

precariamente
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Contexto brasileiro

83%
dos brasileiros com acesso à 
internet/aumento nas classes C,D e E 
(TIC Domicílios/agosto de 2021)

Que qualidade de acesso é esse?

Números nos dizem uma coisa. 
A realidade das ruas é diferente.

Vamos ver...
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Cenário Complexo e a Interseccionalidade

Brasil, Cenário Complexo

Em 02 ANOS, a 
pandemia e o isolamento 
obrigou às pessoas a 
buscar acesso à internet

CLASSES C 
(91%, em 2020) 
e D/E (64%, 
em 2020)

CELULAR, 
principal 
aparelho para 
acessar internet

Para 58% DA 
POPULAÇÃO, 
o acesso é SÓ 
pelo celular

Kimberlé Crenshaw (1989)
O conceito propõe uma visão 
integrada e convergente de múltiplos 
marcadores sociais da diferença.
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2G, 3G, sem memória para 
baixar vídeos, salas de reunião 
on line, trabalho e ensino on line
(20 a 25% das crianças de escolas públicas não 
tiveram acesso a internet - DF)

PRÉ-PAGOS – 
118, 7 milhões
(compradores de tempo)

Gênero e raça/etnia, com articulações como o local e estado 
de moradia, os níveis de empregabilidade, os diferentes 
tipos de corpos, de segurança alimentar, de faixas de idade 
e os diferentes tipos de acesso às tecnologias digitais.
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Uso exclusivo do celular foi predominante entre:
Cenário Complexo 1

Raça/ Etnia

Diferença gênero/etnia

Território

 - Pessoas negras (65%) 
e pardas (60%)

67% das mulheres negras/ 
59% dos homens negros

52% das mulheres brancas / 
Apenas 42% homens brancos 
(CGI.br, 2021)

Entre os que residem na região 
Nordeste (72%), Região Norte 
(60%) e Região Sudeste (58%)
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Níveis das Diferenças/Inclusão Precária

Há grupos sociais com celulares 2 ou 3G, 
modelos simples, pré-pagos,  usados 
como telefone (não como computador)/ 
envia mensagem pelo W. App e usa o 
Facebook (periferias, favelas, comunidades 
quilombolas)

Ter acesso computador e/ou smartphone 
ajuda, mas não garante inclusão digital

Pessoa tem aparelho e acesso à internet, mas 
não tem alfabetização digital - relacionada 
ao uso do aparelho, ao uso das plataformas, 
a produção de conteúdos, a saber analisar os 
conteúdos e compartilhar (75% das pessoas 
idosas no Brasil são analfabetas digitais)
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Níveis das Diferenças/Exclusão 

Situação dos  quilombolas, 
população ribeirinha e aldeias 
indígenas. Na maioria não tem torre 
de transmissão por perto (Regiões 
Norte, Centro-Oeste)

Estudantes indígenas que voltaram 
para aldeia e não havia internet/ 
isolamento digital/ abandono do 
semestre (em todo país)

Famílias com 01 ou 02 celulares, com 
03, 04 ou 05 filhos estudando on 
line + pais trabalhando e precisando 
levar o celular (em todo país)
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02 Públicos

Lideranças 

Populações vulnerabilizadas (mulheres, mulheres 
negras e indígenas, pelas múltiplas violências que 
sofrem - representadas militantes e ativistas

Técnicas de pesquisa 

Questionários semiestruturados on line / 
Questionários impressos (10)

Grupos focais (05 GF, 10 h gravação)

Seminários, cinco 
seminários internos

Pesquisa
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Visibilidade

Evitar as diferentes formas 
de apagamento das minorias

Respeitar a autodenominação 
dos grupos

Exemplo: pessoas negras se 
apresentaram como negras e não 
como pretas (categoria do IBGE) 

Incluir as experiências dos 
diferentes movimentos sociais

A partir desta pesquisa, propomos 
uma extensão da investigação, 
estudando população LGBTQIA+ 
e a população 60+. Este estudo 
começou em março de 2022

Dar voz e visibilidade
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Os Números das Diferenças

Mulheres negras, pardas, indígenas

População ocupada branca ganhou, 
em média, 73,3% mais do que a negra 
ou parda (IBGE, 2021) Homens negros 
receberam 28,1% mais que as mulheres 
negras45% das mulheres são chefes de 
família (IPEA, 2018)Trabalho de cuidado 
- 96% feito por mulheres, na maioria 
negras ou pardas. 

Desemprego atingiu 6 milhões de 
mulheres ( a maior parte negras ou 
pardas) - IBGE, 2021

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-ND Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-ND
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Incluímos Militantes e Ativistas

População vulnerabilizada

Saímos do centro para periferia

Inicialmente este estudo seria direcionado 
ao diálogo com as lideranças e dirigentes 
através de grupos focais

Mudanças no projeto. Outros olhares 
incluímos outro público - 
militantes e ativistas

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-ND Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND
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Gênero
Mulheres, 
LGBTQIA+

Raça/etnia
Pessoas negras 
e indígenas

Idade
Pessoas a partir 
dos 40, 50 anos, 
60+, mulheres

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

Questionários 
Militantes/Ativistas
Os respondentes já se sentiram discriminados por gênero, 
raça, idade, tipo de corpo, local de moradia, capacitismo,  
por falta de acesso à internet, por não saber usar 
tecnologias digitais (podem ter cruzamentos)

Tipos de Corpos
Mulheres, mulheres 
negras

Capacitismo
Todos públicos, 
mas em especial 
mulheres

Inclusão 
precária/exclusão 
Todos públicos
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10 questionários -  Sol Nascente, Ceilândia/
DF – 06 mulheres/ Levante da Democracia/ 
Indígenas – 04 pessoas (misto)

09 têm celulares pré-pagos 
(compradores de tempo)

Compartilhamento de equipamentos entre 
pessoas da mesma família (2,3 pessoas)

Local onde moram não têm 
acesso à internet gratuita

Aldeia onde mora não tem 
torre de transmissão 

Quando chove, ficam incomunicáveis

Acessam internet 
compartilhada do vizinho

Favela Sol Nascente
Números da Exclusão - Questionários Impressos
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Questionários das Lideranças

59,1% das entidades não oferece 
acesso gratuito à internet a seus 
participantes

45,5% não oferece nenhum tipo de 
curso de formação sobre tecnologias 
digitais (usos, produção, segurança)

59,1% das instituições não tem 
departamento de informática

31,8% não tem orçamento para 
projetos de comunicação e outros 
27,7% não sabia informar

34,1% usa softwares pagos. 
Outros 29,5% não sabiam informar

47,7% dos participantes têm 
dificuldade de acessar internet . 
Outros 15,9% não souberam informar
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63% das entidades 
perdeu associados 
durante a pandemia

Falta de acesso digital 
dos participantes 

Falta de conhecimentos 
para usar os equipamentos e 
ferramentas digitais por 47%

Falta de recursos (43,2%)

Problemas decorrentes da 
pandemia Covid-19 (31,8%)

Momento político (20,5%)

Questionários das Lideranças 2

Alguns Motivos:
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30 PESSOAS de todo 
país participaram dos 05 
grupos focais

No caso das lideranças 
tivemos de fazer dois 
grupos por PROBLEMAS 
DE AGENDA/ desmarcar 
na última hora

Problemas de INCLUSÃO 
PRECÁRIA – negros e 
indígenas, pessoas que 
moram na zona rural

REUNIÕES DE 02 HORAS 
– facilidades e desafios 
da internet, experiências 
digitais, como fariam para 
promover a inclusão

Grupos focais
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Houve aumento no uso de 
internet para todos/ entidades 
se reinventaram

As desigualdades se acentuaram 
com inclusão precária

Trabalho em casa on line parece 
bom, mas sem formação e 
adaptação e acesso pode causar 
sofrimento mental

Aumentou muito o número de 
horas on line – trabalho, estudo, 
diversão, atividades políticas

Excesso traz consequências 
físicas e emocionais

Considerações finais
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Indígenas

Você alcança um 
número maior de 
pessoas, tanto aqui 
na cidade, quanto 
na aldeia com os 
parentes”. Participa 
de muitos grupos 
indígenas, da sua etnia 
e outras. Dá pra fazer 
discussões, reuniões 
lives, e acessar 
documentos. Isso 
quando se tem acesso”.

Potira Terena, etnia Terena
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Torres de Transmissão, Acesso à internet 
gratuito para pessoas vulnerabilizadas, 
Financiamento de equipamentos/ Pontos de 
internet nos bairros/associações/ sindicatos/ 
ONGs/ cidade e área rural / Novos pontos de 
cultura/ parcerias/ recuperar aparelhos/ 

Formação para lideranças e dirigentes 
relacionadas aos diferentes tipos de exclusão 
e suas interseccionalidades 

Formação para uso de aparelhos e 
tecnologias Formação para o uso de 
aplicativos, inclusive salas de reunião 

Formação sobre segurança de 
rede/ataques hakers

Formação intergeracional para 
a análise das mídias digitais/ fake news

Sugestões para o futuro
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Formação para produção 
de conteúdos em diferentes 
plataformas tecnológicas 

Garantir que serviços contratados 
sejam entregues Incentivo a jovens 
da periferia e indígenas a estudar 
ciência de dados e programação/ e 
produção de conteúdos

Criar infraestrutura tecnológica 
de rede para movimentos sociais 

Precisamos falar de infraestrutura 
de rede e no sistema 5G que está 
chegando em meio a inclusão 
precária e a exclusão digital

Pensar a reconstrução 
das antenas que seja inclusiva
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