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Democracia e 
Representatividade
Lideranças

2
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Foram analisados 

44 questionários 
online válidos. 

Abrangeram 
respondentes de

11 estados 
da Federação e do 
Distrito Federal. 
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Sobre os tipos de públicos com que a instituição atua:

40,9%

38,6%

31,8%

29,5% 20,5%

18,2%

15,9% 15,9%

11,4% 11,4%

A maioria desenvolve atividades com mulheres

Com população negra

Com todos os tipos de público

Com cooperativado(a)s População LGBTQI+

Pessoas idosas

População em situação de rua

Representantes de trabalhadores com carteira assinada

População indígena Trabalhadore(a)s concursado(a)s
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Quanto ao caráter 
institucional das entidades, 
grupos ou organizações:

72,7%
a maioria dos 
respondentes 
apontou para 
instituições 
formais 

9,1%
em processos 
de formalização 

18,2%
Informais



10

Lideranças e internet

Nas redes sociais digitais

Telefone

E-mail

Reuniões presenciais

Reuniões virtuais

Visitas presenciais

Canal do Youtube 

Antes da pandemia, as formas de comunicação utilizadas 
com os associados eram mistas:

Cartas e jornais impressos com entrega aparecem com 11,4% 
em cada uma das opções. Já jornais online e rádios comunitárias 
aparecem com 6,8%, cada e TV comunitária com 4,5%.

88,6%

75%

72,7%

56,8%

40,9%

38,6%

34,1%



11

Após a pandemia, as instituições passaram 
a utilizar mais as redes sociais digitais.
( ao contrário dos representados)

O Whats App foi a principal rede social a ser utilizada

Seguida do Facebook

Instagram

Youtube

Messenger

Site ou portal

Twitter

Outros

88,6%

70,5%

65,9%

45,5%

29,5%

25%

22,7%

15,9%
(incluíram Telegram e Podcast -participação relativa a cada uma das opções)

As três 
plataformas 
mais usadas 

pertencem ao 
empresário Mark 
Zuckerberg (EUA)
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Sobre o uso de 
redes sociais digitais
Facebook, Twitter, Tik Tok e outras – blogs ou sites

93,2%
respondeu 
afirmativamente

2,3%
informaram que a 

questão não se aplicava 
aos seus respectivos 

usos de Internet

4,5%
afirmou 

não realizar 
atividades 

desta 
natureza
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Além das redes sociais digitais e dos 
e-mails, a maioria apontou para:

Telefones celulares com internet 

Telefone celular

Contatos presenciais

Telefone fixo

Correios

Motoboys

Reuniões virtuais

77,3%

70,5%

34,1%

20,5%

18,2%

6,8%

2,3%
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das lideranças 
reconhecem que 

seus associados/
participantes têm 

dificuldade de 
acessar internet;

Tem aparelhos 
com pouca 
memória;

E/ou não tem 
alfabetização 

digital;

Eles reconhecem que esse 
pode ser um dos motivos 
da baixa participação on 
line durante a pandemia

47,7%
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Nos últimos anos

43,2%

31,8%

20,5%

15,9%

13,6%

63,6%
das entidades perderam 
associados/participantes

Principais motivos

Problemas decorrentes da 
pandemia do Covid-19

Falta de 
recursos

Momento 
político

Falta de acesso digital dos associados ou Participantes e falta de conhecimentos para 
usar os equipamentos e ferramentas digitais por parte dos associados/participantes

Perda de interesse dos associados e 
falta de estratégias de comunicação
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59,1% 
A maioria das entidades e 
organizações não possuía, 
até a data da pesquisa, 
departamentos de 
informática 

Por outro lado, 
uma parcela de

22,7%
declarou possuir
essa infraestrutura

Enquanto

9,1%
das entidades informaram 
terceirizar os serviços de 
informática utilizados
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Esses índices crescem quando 
olhamos a interseccionalidade 
de gênero e raça

Quando se trata de entidades lideradas 
e representadas por mulheres, a maioria 
(57,7%) não possui departamento de 
informática, nem próprio, nem terceirizado 

Outras 42,3% possuem 
suporte informático

52,3%
das entidades têm projetos 
na área de direitos humanos

38,5%
das entidades têm projetos 
sobre democracia e 
representatividade
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Quando 
perguntadas 
sobre a posse de 
servidor próprio, 
as lideranças 
responderam, 
em sua maioria, 
negativamente - 
63,6% 

Uma parcela de 
29,5% informou 
a posse desses 
equipamentos, 

Enquanto 6,8% 
declararam alugar 
servidores. 
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34,1%

43,2%

20,5%

27,3%

6,8%

2,3%

29,5%

15,9%

Responderam para o uso simultâneo 
de softwares livres e pagos

Quanto ao percentual orçamentário aplicado na área de informática, o 
maior índice de participação foi observado para a faixa de menos de 10%

Faixa entre 
10% e 20%

Mais 
que 20%

Sobre o uso de softwares livres e pagos, a maior parte 
das entidades apontou para o uso de softwares pagos

Entidades que informaram não possuir nenhum 
recurso para aplicação na área de informática

Parcela dos participantes não 
soube responder à questão

Participantes que não souberam 
informar sobre o quesito perguntado
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43,2%
informaram não possuir 
recursos para essa finalidade

20,5%
declararam não saber informar

27,3%
(a maior parcela) declarou níveis 
percentuais inferiores a 10%. 

6,8%
pertentem às faixas de valores situados 
entre 10% e 20% e mais de 20% (2,3%)

Especificamente em relação ao
orçamento dedicado à área de comunicação

Das entidades que possuíam recursos
orçamentários para a área de comunicação
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A maior parcela (86,3%) das instituições, grupos ou organizações 
pesquisadas declarou, em questão de múltipla escolha, a 
realização de reuniões virtuais coletivas, com destaque para o 
uso das seguintes redes sociais digitais ou plataformas:
Zoom

Google Meet

Facebook

Instagram

Youtube

Jit-Si Meet

Uso simultâneo de mais de uma plataforma

77,3%

70,5%36,4%

27,3%

22,7%

11,4%

9,1%
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86,4% 
dos respondentes 
informaram que 
contribuem para que as 
bandeiras/propostas 
da entidade se tornem 
conhecidas

77,3% 
que as redes sociais 
digitais ajudam as 
entidades a serem 
mais conhecidas no 
ambiente online

Sobre a importância das 
redes sociais digitais
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72,7% 
Consideram que a 
interação digital com os 
associados/participantes 
trouxe maior mobilização 
em torno das pautas 
da instituição

61,4% 
Consideram ue as redes 
sociais digitais contribuem 
para as conquistas de 
associados/participantes

63,6% 
Consideram que as redes 
sociais digitais contribuem 
para reunir participantes 
para mobilizações de ruas
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A tecnologia digital tem que
ser acessível para todas as
comunidades. Muitos não têm
acesso pela falta de Internet

(Que) a pesquisa ajude as
entidades e movimentos

sociais na luta contra a fome
e a desigualdade social

Que seja estimulada
a produção de vídeos
curtos, visando uma
melhor assimilação

Importante aumentar
o acesso à Internet

por parte das
populações pobres

Comentários e sugestões
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Este formulário é de extrema importância para o uso
democrático das redes sociais, e vermos o quanto o
acesso a internet e tecnologias é necessário para a

classe trabalhadora do campo das águas e das florestas

Retomada
presencial do
trabalho de base
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As organizações se reconhecem
no papel de formar associados
participantes para o uso das
ferramentas digitais e
manuseio de dispositivos

Ensinar a navegar sem que se
exponham a situações de risco frente
aos crimes cibernéticos

Organizar suas bases e acessar outras
organizações que atuam com públicos
semelhantes na forma de rede

Falas das lideranças

Além disso, se reconhecem no papel de
engajar pessoas que integram outros
grupos de discussões diferenciadas [como
futebol, samba, religião, família etc.],
trazendo o âmbito das relações sociais e
afetivas para o campo da ação política
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Criar pontos de acesso à
internet nas instalações físicas

pode ser uma das estratégias
para reduzir a desigualdade no
acesso à internet, assim como

 recuperar aparelhos

Há diferentes ideias que podem 
conduzir à inclusão digital,

sendo o seu reconhecimento
como uma política pública, um

dos caminhos mais destacados

Muitas lideranças
precisaram aprender

rapidamente, sem suporte
ou formação para atender

às novas demandas da
vida e trabalho on line

É necessário
constituir

parcerias e
criar processos

formativos
acolhedores e

seguros, a partir
de situações já

vivenciadas
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Nesse processo de se reinventar, os
movimentos sociais procuraram ampliar 
suas bases para além de seus associados, 
buscando, por meio de outras redes, 
acessar quem ainda não se encontrava 
organizado

Vale recordar que entre os participantes 
dos questionários e dos grupos focais on 
line, 63,6% perderam associados, como 
mostra a análise dos questionários na 
primeira parte do capítulo

Os membros das organizações sociais 
passaram a ser nós da rede fazendo outros 
contatos via grupos diferenciados na 
comunidade, como futebol, igreja, família etc

Falas das lideranças
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Reconhecem ainda a 
necessidade de entrar no debate 
da construção da tecnologia 

Com o desenvolvimento 
de plataformas

Com estratégias de cuidado 
digital e não apenas do acesso

De fazer lutas no campo das 
políticas públicas pela inclusão 
digital efetiva

Isso inclui o incentivo a jovens da 
periferia para estudar ciências 
de dados e programação
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Representantes dos movimentos sociais acreditam

Que cabe aos governos 
garantir acesso e 
alfabetização digital 
a toda população

Criar uma rede e práticas 
de proteção para quem 
acessa a internet,

Garantir que os serviços 
contratados sejam 
de fato entregues
(hoje, a internet contratada não 
é a mesma que é entregue)
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Representantes dos movimentos sociais acreditam

Investir na formação 
de quem vai criar 
ferramentas 
tecnológicas

Criar infraestrutura 
tecnológica para os 
movimentos sociais, 
entendendo acesso 
à internet como uma 
necessidade básica 
das pessoas
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