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CAMINHOS CONTRA O HIATO DIGITAL
Desafios pela igualdade racial nas TIC’S



“Estamos totalmente empenhados em 
transformar esse hiato digital em uma 
oportunidade digital para todos, 
especialmente para aqueles que correm o 
risco de serem deixados para trás e sendo 
ainda mais marginalizados”.
Documentos da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação - Genebra 2003 e Túnis 2005
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Vamos falar sobre branquitude.
Como o status do poder branco se beneficia do 

hiato digital?

Inabilidade para o diálogo

Encontro das opressões

Estereótipo: “desconectados”

Políticas mutiladoras de diversidade

“Somos todos latinoamericanos”
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Responsabilidades setoriais
“Quem é retido em nome do progresso?”
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Empresas: Quais são suas políticas de investimento em lideranças para os 
alto cargos de decisão?

Setor científico: Quais são suas abordagens para as comunidades além dos 
muros das universidades? 

Governo: Quais são suas implementações de políticas de igualdade racial 
para além das secretarias especiais?

Terceiro setor: Quais são suas alternativas para as abordagens colonialistas 
para lidar com “os desconectados”? 
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Processo de escuta

Mapeamento de Comunicadores: 
raça, gênero e TIC’s em pauta

Levantamento feito entre os dias 09 e 19 de Setembro de 2020 pela Conexão Malunga, Desvelar e LAPIN.

10 dias 52 respostas 5 regiões 
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Processo de escuta

76,6% negras

23,1 brancas

67,3% mulheres cis

28,8% homens cis

3,8% não-binárias

84,6% avalia que o racismo impacta de forma 

fundamental no desenvolvimento da internet 

55,8% avalia que o sexismo  impacta de forma 

fundamental no desenvolvimento da internet 
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Dados: Mapeamento de Comunicadores: raça, gênero e TIC’s em pauta.
Parceria: Conexão Malunga, Desvelar e LAPIN.

Internet/ TIC’s

Informação/conteúdo
Direitos

Renda
Preço de acesso

Discurso de ódio
Crimes virtuais
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Dados: Mapeamento de Comunicadores: raça, gênero e TIC’s em pauta.
Parceria: Conexão Malunga, Desvelar e LAPIN.
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A diáspora 
tem as 
respostas.

Marcha de 

mulheres negras 

de 2015

Rede de ciberativistas 

negras

Alternância de poder
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Obrigada!
conexaomalunga@gmail.com

conexaomalunga.ong.br 
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