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RESEARCH BACKGROUNDERS 
DA OXFAM AMÉRICA 
 
 
Editor da série: Kimberly Pfeifer   
 
Os Research Backgrounders da Oxfam América são projetados para informar e 
promover a discussão sobre tópicos críticos para a redução da pobreza. A série 
explora questões sobre as quais a Oxfam America trabalha – todas dentro do 
contexto mais amplo de desenvolvimento internacional e ajuda humanitária. A 
série foi criada para compartilhar a rica pesquisa da Oxfam America com um 
amplo público na esperança de promover debates e discussões ponderadas. 
Todos os Backgrounders estão disponíveis como PDF para download em nosso 
site, oxfamamerica.org/research, e podem ser distribuídos e citados com a devida 
atribuição (consulte a página seguinte).   
 
Os tópicos dos Research Backgrounders da Oxfam América são selecionados 
para apoiar os objetivos de desenvolvimento da Oxfam ou os principais aspectos 
de nosso trabalho de políticas. Cada Backgrounder representa um esforço inicial 
da Oxfam para informar sobre o desenvolvimento estratégico de nosso trabalho, 
e cada um é uma síntese da literatura ou uma pesquisa original, conduzida ou 
encomendada pela Oxfam América. Todos os Backgrounders passaram por 
revisão por pares.   
 
Os Research Backgrounders da Oxfam América não pretendem ser ferramentas 
de defesa nem campanha; nem constituem uma expressão da política da Oxfam 
América. As opiniões expressas são as dos autores – não necessariamente as da 
Oxfam. No entanto, acreditamos que esta pesquisa constitui um corpo de trabalho 
útil para todos os leitores interessados na redução da pobreza. 
 
Informações e agradecimentos dos autores  
 
Vanessa Ceia é Professor Adjunto na McGill University. Benji Nothwehr e Liz 
Wagner são estudantes de mestrado na McGill University. Agradecemos Kimberly 
Pfeifer pelo convite e a oportunidade de trabalhar com ela no projeto importante 
sobre justiça de gênero da Oxfam. Agradecemos também Namalie Jayasinghe, 
Sarah Tuckey, Diane Pueschel, Juan Orellana e Neal McCarthy da Oxfam 
America por seu entusiasmo e parceria de pensamento ao longo do projeto. E 
agradecemos Rhian Lewis, da McGill University, por sua inestimável contribuição 
e apoio à pesquisa. Agradecemos os revisores que dedicaram tempo para 
fornecer feedback crítico sobre esta pesquisa: Rosario Castro, Nanette Levinson, 
Revi Sterling e Ronda Zelezny-Green. 
 
Citações neste artigo 
 
As citações em inglês foram traduzidas em português para esta publicação.  
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Citações deste artigo 
 
Por favor, use o seguinte formato ao citar este artigo: 
Ceia, Vanessa; Nothwehr, Benji; Wagner, Liz, “Gender and Technology: A Rights-
based and Intersectional Analysis of Key Trends,” Oxfam Research Backgrounder 
Series (2021): https://www.oxfamamerica.org/explore/research-
publications/gender-and-technology-a-rights-based-and-intersectional-analysis-
of-key-trends/ 
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ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES 
 
A4AI   Aliança por Internet Acessível  
APC   Association for Progressive Communications  
BOLD   Big and Open Linked Data 
DHEF   Digital Health Equity Framework  
FOSTA  Lei de combate ao tráfico sexual online 
FRVT   Teste de fornecedor de reconhecimento facial 
GPFI   Parceria Global para Inclusão Financeira 
GSMA  Sistema Global para Comunicações Móveis 
IANA   Autoridade para Atribuição de Números da Internet 
ICT4D  tecnologias da informação e comunicação para o desenvolvimento 
MSG   minorias sexuais e de gênero 
OCDE  Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
ODS    Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
ONG   organizações não-governamentais 
PIB   produto interno bruto 
PHI   Informações Pessoais de Saúde 
RAINN  Rede Nacional de Assistência a Vítimas de Estupro, Abuso e 
Incesto 
RGPD  Regulamento Geral sobre a Proteção de Dado 
SESTA  Lei de proibição de traficantes de sexo 
TeSA   Projeto Acelerador de Competências Tecnológicas 
TIC   tecnologias da informação e comunicação 
UNHDR  Relatório de Desenvolvimento Humano da Organização das 
Nações Unidas 
VBG   violência baseada em gênero 
VD   violência doméstica 
WED   desenvolvimento do empreendedorismo feminino 
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SUMÁRIO EXECUTIVO  
 
Duas décadas depois do início do século XXI, o ritmo da inovação tecnológica 
nunca foi tão rápido. Supera de longe a capacidade dos setores público, privado 
e sem fins lucrativos de promulgar novas políticas, regulamentos, diretrizes e 
métricas para a gestão ética da tecnologia e seu impacto na sociedade, política, 
cultura, economia e meio ambiente. Ao mesmo tempo, a desigualdade global 
continua a aumentar a taxas alarmantes, com pesquisas mostrando que a divisão 
digital entre homens e mulheres está aumentando, principalmente nos países em 
desenvolvimento. Embora o impacto total do progresso tecnológico no avanço de 
mulheres, meninas e outras comunidades marginalizadas, como comunidades 
LGBTQ, pessoas de cor preta e pessoas com deficiência, seja atualmente 
amplamente incerto e quase impossível de medir, está claro que os avanços na 
tecnologia digital e nas tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm 
grande potencial para melhorar a vida dessas populações e ajudar a reduzir as 
desigualdades de gênero em todo o mundo.  
 
Muitas iniciativas destinadas a empoderar as mulheres por meio da tecnologia não 
reconhecem nem abordam os fatores contextuais e de interseção que influenciam 
a capacidade das mulheres de se beneficiarem das tecnologias digitais e das 
TICs. Esses fatores incluem atributos individuais, como raça, classe e idade, e 
determinantes estruturais, como geografia e educação. Para resolver essa lacuna, 
este relatório usa uma estrutura feminista interseccional para identificar e analisar 
as principais tendências relacionadas a gênero e tecnologia. O objetivo é fornecer 
uma imagem holística de como o gênero e a tecnologia são incorporados e 
influenciados por uma infinidade de questões e desafios entrecruzados que 
complicam como as iniciativas de TIC para o desenvolvimento (ICT4D) impactam 
concretamente a vida das mulheres. Com base em pesquisas sintetizadas, o 
relatório fornece recomendações para as partes interessadas relevantes sobre 
como abordar o campo do desenvolvimento internacional usando a tecnologia 
como uma ferramenta para o bem social de maneira que beneficie os membros 
mais marginalizados de nossa comunidade global. Como tal, o relatório se 
concentra na abordagem de desenvolvimento baseada em direitos da Oxfam, que 
reconhece que o acesso à tecnologia é um direito humano fundamental.  
 
Muitas das principais descobertas do relatório destacam o fato de que a falta de 
acesso das mulheres às tecnologias digitais e às TICs é a principal razão pela 
qual as desigualdades de gênero persistem no mundo de hoje movido pela 
tecnologia. Particularmente em países de baixa e média renda, muitas mulheres 
ainda lutam pelo acesso básico às TICs; por exemplo, podem não ter condições 
de pagar por dispositivos de TIC ou podem enfrentar barreiras para ingressar em 
redes online por causa de falta de conectividade digital devido a fatores 
geográficos, econômicos, sociais ou políticos. As mulheres também geralmente 
possuem menos habilidades relacionadas à alfabetização digital, limitando sua 
capacidade de usar as TICs de forma eficaz e segura. Isso contribui para uma 
divisão digital de gênero que afeta o potencial das mulheres de usar as TICs e as 
tecnologias digitais para fins sociais, cívicos e econômicos. Como a tecnologia 
está cada vez mais integrada em nossas vidas diárias por meio de sua capacidade 
de facilitar essas funções, a incapacidade das mulheres de acessar e se beneficiar 
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totalmente das TICs agrava a desigualdade de gênero offline.  
 
Dito isso, novas oportunidades para as mulheres estão surgindo com a ascensão 
das economias digitais. Essas economias digitais estão ligadas a uma variedade 
de benefícios, incluindo mercados de trabalho mais diversificados, aumento da 
concorrência que leva à inovação tecnológica e mais parcerias econômicas no 
mundo inteiro. Desde que as mulheres e as comunidades marginalizadas sejam 
capazes de se conectar às redes digitais com o uso de TICs adequadas, elas 
podem ingressar em novas forças de trabalho digitais em ambientes online, 
impulsionando o empoderamento econômico e a autonomia financeira das 
mulheres e proporcionando-lhes novas experiências de trabalho e habilidades 
digitais. Até certo ponto, essas economias online também são capazes de evitar 
as armadilhas que impedem as mulheres de ingressar nas forças de trabalho 
tradicionais, como normas culturais, limitações de tempo e riscos de segurança. 
Se, no entanto, as mulheres não puderem aceder às TICs e às redes digitais, ou 
não tiverem as competências para navegar em ambientes de trabalho online, 
serão novamente excluídas destes novos mercados de trabalho, com o resultado 
de que as economias digitais têm o potencial de reforçar as desigualdades de 
gênero em certos contextos. Essa possibilidade é agravada pela falta geral de 
regulamentos sociais e proteção ao trabalhador nas economias digitais, 
particularmente no emprego baseado em plataformas, que é especialmente 
precário.  
 
Em grande parte devido a essa falta de regulamentação clara, as mulheres 
enfrentam uma série de preocupações sobre segurança e privacidade em 
ambientes digitais, o que restringe ainda mais sua capacidade de colher os 
benefícios das TICs e das redes digitais. As mulheres podem enfrentar ataques 
misóginos, abuso e violência online. Essa misoginia online é principalmente um 
produto de culturas offline maiores de sexismo sistêmico combinado com as 
possibilidades digitais únicas de plataformas online, incluindo o potencial de 
aumento do anonimato e políticas de plataforma frouxas em relação ao abuso 
online. Além disso, os dados pessoais e privados das mulheres às vezes são 
compartilhados por outras pessoas online, a fim de direcioná-las e envergonhá-
las por seu gênero e sexualidade. No entanto, as TICs e os ambientes digitais 
também podem oferecer ferramentas cruciais para melhorar a segurança, 
compartilhar informações relacionadas à saúde, promover movimentos sociais e 
ativismo feministas e facilitar a criação de redes de apoio para mulheres 
marginalizadas, permitindo comunicação e networking além das localidades. 
Dado que indivíduos e grupos usam as TICs de várias maneiras que podem 
empoderar e prejudicar as mulheres, são necessárias mais pesquisas sobre os 
padrões de violência online que impedem as mulheres de usar as TICs para 
empoderamento, bem como sobre formas proativas de abordar e prevenir 
comportamentos prejudiciais.  
 
Em relação às questões de segurança associadas à privacidade dos dados, 
também existem desigualdades ao nível da infraestrutura digital. O mundo de hoje 
é regido pela coleta e consolidação de informações e dados digitais, que são 
exercidos por empresas de telecomunicações e outras entidades principalmente 
para gerar lucro. Frequentemente usados para desenvolver algoritmos que 
orientam as atividades dos usuários online, os dados coletados geralmente 
exibem preconceitos de gênero ou raça, replicando e reforçando sistemas de 
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opressão que estruturam nossos mundos offline dentro do desenho das TICs. 
Essa situação tem ramificações profundas para as populações marginalizadas: os 
algoritmos estão envolvidos na grande maioria das atividades online dos usuários, 
desde a solicitação de empréstimos bancários até a realização de pesquisas em 
sites de anúncios de emprego. Os algoritmos exibirão diferentes informações e 
resultados para diferentes usuários, com o resultado de que o acesso às TICs, 
bem como a identidade do usuário, orienta as principais decisões e desfechos da 
vida. Essas disparidades exigem mais intervenção no nível de governança digital, 
com ênfase na transparência de dados e políticas de plataformas que reconheçam 
e abordem os diversos impactos da coleta de dados em populações 
marginalizadas. No entanto, os dados também podem ser usados para o bem 
social por meio de técnicas como dados de crowdsourcing, visualização de dados 
e modelagem estatística. Essas estratégias usam dados digitais para fazer 
diferenças concretas na vida offline dos usuários, revelando novos modos de 
soberania tecnológica e agência de dados.  
 
As disparidades de gênero no contexto da inovação tecnológica e do 
desenvolvimento das TICs são tangíveis em escala global precisamente porque 
refletem o mundo em que vivemos. Em última análise, é importante reconhecer 
que as TICs e as tecnologias digitais não são inerentemente boas nem más, mas 
sim ferramentas neutras que têm o potencial de desafiar fundamentalmente a 
desigualdade de gênero na sociedade contemporânea. O que importa é como 
usuários individuais, plataformas online, formadores de políticas, empresas de 
telecomunicações, engenheiros de tecnologia e outras partes interessadas usam 
essas ferramentas. Devemos trabalhar juntos para garantir que os membros mais 
marginalizados da sociedade possam acessar, usar e se beneficiar das 
tecnologias digitais. Para esse fim, este relatório insta as partes interessadas a 
desenvolver estruturas e políticas legais sensíveis ao gênero, específicas ao 
contexto, baseadas em evidências e estruturas e políticas legais responsáveis que 
promovam e formalizem os direitos digitais para todos. Essas abordagens devem 
ser desenvolvidas usando metodologias de pesquisa interseccional e coleta 
rigorosa de dados, centrar estratégias proativas que priorizem aqueles deixados 
para trás ou excluídos pela revolução digital e atendam a diversos contextos e 
especificidades culturais para garantir que os ambientes digitais sejam 
equitativos, inclusivos e seguros.   
 
O mais essencial, no entanto, além das estruturas legais, é realmente ouvir as 
necessidades e prioridades das mulheres e comunidades marginalizadas no que 
se refere às tecnologias digitais. Em última análise, promover a igualdade de 
gênero por meio das ICT4D deve começar com o reconhecimento de que, em 
virtude de uma humanidade compartilhada, toda mulher tem inerentemente 
direitos digitais e à cidadania. Manter a liberdade das mulheres na era digital 
significa que essas condições devem ser moldadas com participação igual e ativa 
das pessoas que protegem e beneficiam. Como tal, as mulheres devem estar 
centradas em todas as conversas contínuas e futuras sobre a capacidade das 
TICs para mudanças sistêmicas e transformadoras.   
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INTRODUÇÃO  
 
 
CONTEXTO E ABORDAGEM  
 
Este Research Backgrounder usa a teoria feminista como uma lente para explorar 
os principais temas e tendências sociais no nexo de gênero e tecnologia. Baseia-
se em estudos que consideram como a raça, renda, idade, educação, sexualidade 
e deficiência se cruzam com gênero no contexto das tecnologias digitais e visa 
identificar oportunidades para a formulação de políticas, planejamento de 
iniciativas e pesquisas adicionais nas áreas de gênero, igualdade e tecnologia. Ao 
focar na capacidade das tecnologias de informação e comunicação (TICs) para 
transformar ou reforçar as relações estruturais de poder, esta pesquisa será 
relevante para organizações e profissionais sem fins lucrativos; partes 
interessadas envolvidas em iniciativas de TIC para o desenvolvimento (ICT4D); 
acadêmicos; formadores de políticas regionais, nacionais e internacionais; e 
corporações interessadas em uma análise baseada em direitos de como gênero 
e tecnologia se cruzam.  
 
À medida que a Quarta Revolução Industrial se desenrola, um número crescente 
de acadêmicos está identificando e se engajando criticamente com a relação entre 
gênero e tecnologias digitais por meio de abordagens feministas. Enquanto alguns 
estudos existentes se concentram em vieses algorítmicos e formas de violência 
online (D’Ignazio e Klein 2020; Noble 2018), outros avaliam a necessidade de 
dados desagregados e sensíveis ao gênero (Gurumurthy e Chami 2017). Embora 
em número limitado, alguns também estão interessados em encontrar alternativas 
melhores e mais social e economicamente justas para as políticas de dados e as 
práticas legislativas existentes (Janssen et al. 2020).   
 
No entanto, geralmente faltam estudos que considerem as TICs e o gênero 
através de uma lente interseccional, levando a uma lacuna crucial na pesquisa e 
na literatura acadêmica. Como este relatório apontará, a maioria dos estudos que 
existem que examinam marcadores de opressão relacionados a gênero e 
tecnologia tendem a se concentrar em apenas um desses marcadores – seja 
sexo, raça ou localização geográfica, idade, habilidade ou classe socioeconômica. 
Raramente vários marcadores de marginalização são abordados no mesmo 
estudo. Essa lacuna, juntamente com o fato de que a literatura existente foi, em 
sua maioria, escrita por acadêmicos ou encomendada por agências de 
desenvolvimento no Norte global, impacta os dados e perspectivas incluídos neste 
backgrounder. No entanto, ao reunir e se envolver com uma ampla gama de 
análises de categoria única, bem como os poucos estudos interseccionais que 
existem, este background apresenta uma abordagem explicitamente 
interseccional e caleidoscópica de gênero e tecnologia. Além disso, este 
backgrounder considera os sistemas sociais maiores de marginalização que 
informam como a interseção de gênero e tecnologia é experimentada para ser 
incorporada em sistemas sociais maiores que orientam como eles são 
experimentados por mulheres e outros indivíduos marginalizados em diferentes 
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contextos.   
 
Uma abordagem interseccional das TICs no contexto do direito a uma identidade 
– o direito de existir e ser tratada com igualdade e dignidade – estabelece as bases 
para explorar como as tecnologias digitais são ou podem ser aproveitadas para 
ajudar as mulheres a exercer a agência e desafiar a desigualdade de gênero. Ao 
adotar a abordagem baseada em direitos aplicados da Oxfam (Oxfam 
International 2019), esse backgrounder segue uma estrutura que leva em conta 
contextos locais, economia, inclusão social e direitos culturais (Offenheiser e 
Holcombe 2003). Está ancorado na teoria feminista interseccional que está atenta 
a como os atributos identitários, como gênero, raça, classe, sexualidade, 
deficiência (ou não) e religião, não devem ser analisados isoladamente uns dos 
outros. Como tal, a estrutura interseccional aplicada aqui fornece um relato 
contextualizado e fundamentado de como diferentes aspectos da identidade de 
uma pessoa têm impactos distintos e variados na inclusão ou exclusão de um 
indivíduo das iniciativas de desenvolvimento, bem como no acesso à educação, 
emprego e os benefícios das tecnologias digitais pode oferecer (Azevedo, 
Garwood e Pretari 2019).   
 
As desigualdades sistêmicas podem ser “reproduzidas e desafiadas no ambiente 
online de maneiras que podem limitar o potencial das TICs como ferramentas para 
o empoderamento das mulheres” (Cummings e O’Neil 2015, p.1). Por isso, o 
gênero deve ser entendido em relação às relações de poder político, cultural, 
social e econômico existentes no centro de como as tecnologias e ambientes 
digitais são desenvolvidos e usados. Acadêmicos como Safiya Umoja Noble 
(Algorithms of Oppression, 2018) e Catherine D’Ignazio e Lauren Klein (Data 
Feminism, 2020) destacam os vieses algorítmicos e as formas de violência de 
gênero incorporadas nas tecnologias que usamos. Seu trabalho revela que a 
desigualdade e os desequilíbrios de poder geralmente estão enraizados nas 
paisagens e arquiteturas tecnológicas com as quais nós nos relacionamos todos 
os dias. Em outras palavras, as estruturas tecnológicas são muitas vezes 
opressivas por si mesmas. Este estudo lança luz sobre algumas dessas 
desigualdades tecnológicas a fim de identificar maneiras pelas quais os ambientes 
digitais podem se tornar mais equitativos e acessíveis para todos.  
 
Uma abordagem interseccional e baseada em direitos para analisar gênero e 
tecnologia também permite a exploração das muitas camadas da divisão digital 
entre aqueles que têm e não têm acesso, direitos digitais, educação, emprego, 
autodeterminação (Unwin 2017), bem como aqueles com e sem a capacidade de 
viver uma vida digna (Wells n.d.; Sen 1985). Isto inclui ter o direito e a capacidade 
de “fazer e ser” - trabalhar e ser saudável, por exemplo - incluindo “fazer e ser” na 
internet (Gurumurthy 2008). Com isto em mente, este relatório ilumina o potencial 
de abordagens baseadas em direitos e interseccionais de gênero e TICs para 
ajudar as mulheres em sua capacidade de acessar, usar e se beneficiar destas 
tecnologias - “fazer”, “ser” e ser empoderadas nos espaços digitais.  
 
Além disso, o relatório se alinha com vários dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU para 2030: ODS 1 (erradicação da pobreza), ODS 3 
(saúde e bem-estar), ODS 4 (educação de qualidade), ODS 5 (igualdade de 
gênero), ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico), ODS 10 (redução 
das desigualdades), e ODS 12 (consumo e produção responsáveis). Dentro da 
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ODS 5, a Organização das Nações Unidas (ONU) identifica as TICs como 
ferramentas essenciais para “aumentar o uso das tecnologias de base, em 
particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o 
empoderamento das mulheres” (“Gender Equality and Women’s Empowerment” 
2020).  
 
 
ESTRUTURA  
 
As tendências discutidas neste backgrounder estão agrupadas em seis grandes 
categorias: (1) acesso, uso e desigualdade; (2) segurança e espaços cívicos 
digitais; (3) uso responsável dos dados e privacidade; (4) governança; (5) o futuro 
do trabalho; e (6) os efeitos de uma pandemia global: a COVID-19.  
 
Estas categorias são informadas pelos pilares da política interna da Oxfam em 
relação aos direitos digitais - acesso, desigualdade, governança, uso responsável 
dos dados e privacidade, segurança e espaços cívicos digitais, e o futuro do 
trabalho. Também são conceitualmente informadas pelos objetivos comuns do 
Fórum Econômico Mundial de 2018 para a criação de um futuro digital que seja 
inclusivo, confiável e sustentável: (1) não deixar ninguém para trás, (2) empoderar 
os usuários através de boas identidades digitais, (3) fazer com que os negócios 
funcionem para as pessoas, (4) manter todas as pessoas protegidas e seguras, 
(5) construir novas regras para um novo jogo, e (6) romper a barreira dos dados 
(Fórum Econômico Mundial 2018a).  
 
Dada a disseminação da COVID-19, seu impacto desproporcional na vida das 
mulheres e comunidades marginalizadas, e o resultante aumento da dependência 
da tecnologia para trabalhar, viver e socializar, a seção final deste estudo 
considera os efeitos contínuos da pandemia global sobre gênero e tecnologia.  
 
 
PERGUNTAS DE PESQUISA 
 
Este Research Backgrounder é guiado pelas seguintes perguntas de pesquisa:  

• Quais são os principais temas e tendências sociais na interseção de 
gênero e TICs?  

• Quais são as maiores oportunidades para que a tecnologia contribua para 
a igualdade de gênero?  

• Quais são as formas de dano ou risco de gênero que estão implícitas no 
projeto e adoção da tecnologia e como elas interferem nos direitos dos 
usuários à vida, à segurança e ao envolvimento cívico?  

• Como as TICs refletem, mitigam ou exacerbam as disparidades de 
gênero?  

• Como o aumento acelerado no uso das TICs em resposta à COVID-19 
impactou as disparidades de gênero?  
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• Quais recomendações a pesquisa feminista nos dá com relação ao uso 
das TICs como ferramenta para promover a igualdade de gêneros?  

 
 
A primeira tendência abordada fala respeito ao acesso, uso e desigualdade. Esta 
seção explora as dificuldades sistêmicas que as mulheres e as populações 
marginalizadas enfrentam ao tentar acessar e usar as TICs como meio de 
empoderamento. Aqui, o relatório mergulha na relação entre as tecnologias 
digitais e a divisão digital de gênero, concentrando-se nas habilidades de 
alfabetização digital necessárias para usar e se beneficiar efetivamente das TICs, 
a inacessibilidade financeira das TICs e as disparidades de gênero no emprego 
relacionado às TICs, entre outras questões e tendências. A segunda seção, 
“Segurança e espaços cívicos digitais”, examina o surgimento da violência 
baseada em gênero online (VBG) e examina como os espaços digitais podem 
produzir novas formas de VBG para o mundo digital e imitar formas existentes de 
VBG offline. A terceira seção, “Uso responsável de dados e privacidade”, avalia 
várias preocupações éticas relacionadas à privacidade e a propriedade de dados 
online, considerando como os dados pessoais dos usuários são monitorados e 
coletados por uma variedade de entidades, incluindo governos e empresas de 
telecomunicações. A seção também destaca oportunidades potenciais para que 
os dados sejam usados como um bem social por meio de processos de 
responsabilidade e agência de dados, bem como modelos alternativos de 
consentimento para coleta e uso de dados. Da mesma forma, a quarta seção, 
“Governança de dados”, concentra-se na necessidade de práticas de dados 
equitativas e responsáveis desenvolvidas de forma colaborativa entre plataformas 
online, empresas de telecomunicações e órgãos governamentais para garantir a 
segurança e a privacidade de todos online. Com diferentes práticas de segurança 
online em mente, a seção a seguir, “O futuro do trabalho” aborda os efeitos do 
trabalho cada vez mais digitalizado para mulheres e grupos marginalizados. A 
seção examina o desenvolvimento diferencial e a distribuição de conjuntos de 
habilidades e destaca as oportunidades para o envolvimento das mulheres nas 
economias digitais e o desenvolvimento de conjuntos de habilidades úteis para os 
mercados de trabalho digital. Como os eventos recentes aceleraram e ampliaram 
o uso de TICs, a seção de encerramento é dedicada à COVID-19 e seus efeitos 
nas disparidades sociais e de gênero à medida que evoluem no contexto da era 
digital. 
 
Cada uma das seis seções incluídas neste Research Backgrounder é dividida em 
quatro subseções que ajudarão a orientar o leitor: (1) uma visão geral introdutória 
do tema da seção, (2) um argumento de por que esse tema em particular é 
importante, (3) uma identificação e análise das principais tendências relacionadas 
ao tema da seção e (4) considerações para o futuro.   
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ACESSO, USO E DESIGUALDADE  
 
 
VISÃO GERAL 
 
Em países de baixa e média renda, as mulheres são 30% a 50% menos propensas 
do que os homens a usar a internet para fins econômicos e políticos (World Wide 
Web Foundation 2016b; ITU 2018). Globalmente, as mulheres são 12% menos 
propensas do que os homens a ter acesso à internet (EQUALS 2019). Quatro em 
cada cinco mulheres que não têm acesso à internet vivem no Sul Global (Hilbert 
2011). No centro dessas desigualdades, o gênero converge com a raça, a 
orientação sexual, a idade, a classe, a geografia e se tem ou não tem deficiência. 
De fato, a pesquisa revela que as desigualdades sociais e as formas de 
discriminação contra comunidades minoritárias e marginalizadas são mantidas 
nos espaços digitais (Hilbert 2011; Ragnedda 2020). Os usuários da internet com 
uma ou mais identidades minoritárias ou marginalizadas são mais propensos a 
serem limitados em sua capacidade de se beneficiar totalmente dos usos da 
internet do que os homens brancos no Norte global (Roux e Dalvit 2014; 
Ragnedda 2020). É nesse contexto que falamos de “divisão digital” (Gunkel 2003), 
que reflete as desigualdades digitais que resultam das oportunidades diferenciais 
disponíveis para populações marginalizadas quando tentam acessar e usar 
tecnologias digitais (Hilbert 2011). Na verdade, quanto mais as identidades e os 
atributos minoritários e marginalizados se juntam, mais ampla é a divisão. Isso 
sugere que, embora a divisão entre mulheres brancas e homens brancos seja 
significativa, é ainda mais ampla entre, por exemplo, mulheres negras e homens 
brancos. 
 
Concentrando-se na interseção da divisão digital e gênero, esta primeira seção 
explora as maneiras pelas quais o gênero se cruza com a capacidade dos 
usuários de acessar e usar tecnologias digitais e desenvolver alfabetização digital, 
e também como as TICs e seus algoritmos podem ampliar ou diminuir a divisão 
digital. No geral, descobrimos que os obstáculos socioeconômicos, estruturais e 
algorítmicos não apenas limitam a capacidade das mulheres e outras populações 
marginalizadas de se beneficiarem totalmente do uso de TICs, mas também 
sublinham a persistência das desigualdades digitais de gênero.  
 
Ao considerar as desigualdades digitais, as iniciativas de desenvolvimento que 
buscam promover a paridade digital agora incluem uma gama mais ampla de 
fatores (Ragnedda 2020; PNUD 2019; Sey e Hafkin 2019; ITU 2017). Além do 
nível de acesso à tecnologia, “questões de capacidade e motivação para usar a 
tecnologia de forma eficaz e estratégica para o propósito pretendido” (Pade-Khene 
2018, p.3) agora também são consideradas fatores que impactam a divisão digital. 
Adicionalmente, as iniciativas ICT4D estão cada vez mais atentas a como as 
tecnologias digitais podem exacerbar as desigualdades digitais (Smith e Neupane 
2018) e os danos online, incluindo violência baseada em gênero e cyberbullying, 
ao mesmo tempo em que reconhecem os potenciais benefícios e possibilidades 
de empoderamento que as TICs representam para as populações marginalizadas 
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(Roux e Dalvit 2014; Mariscal et al. 2019; Kowalski, Limber e McCord 2019).   
 
Compreender o quadro completo das desigualdades digitais requer fazer 
perguntas como: quem pode acessar a internet? (divisão digital de primeiro nível). 
Exige que consideremos criticamente o nível de alfabetização digital de um 
usuário e o tipo de uso (divisão digital de segundo nível) e reconheçamos as 
consequências reais das TICs para usuários e comunidades nos níveis local e 
global (divisão digital de terceiro nível) (Deursen e Helsper 2015). Compreender 
a divisão digital significa compreender as diferentes formas como as TICs são 
usadas, suas dinâmicas de poder inerentes, as habilidades digitais e alfabetização 
dos usuários e as consequências implícitas das TICs além do mundo digital.  
 
 
POR QUE É IMPORTANTE  
 
Compreender a divisão digital de gênero constitui um primeiro passo em direção 
não apenas à paridade digital e ao empoderamento, mas também às 
oportunidades mais equitativas para todos em uma sociedade cada vez mais 
digital e digitalizada. Para mitigar as consequências na vida real da divisão digital 
para as populações marginalizadas, as desigualdades digitais devem ser 
identificadas e analisadas de forma a levar em conta as diferentes necessidades, 
contextos e desafios de diferentes comunidades. As desigualdades digitais 
tornam-se especialmente evidentes em pesquisas disponíveis e digitalizadas 
sobre comunidades marginalizadas: embora haja um número crescente de 
estudos sobre a desigualdade das mulheres online e a divisão digital de gênero, 
pesquisas que consideram questões de raça e idade além de gênero permanecem 
quase inexistentes (Dijk 2017). Em países de baixa e média renda, os estigmas 
em torno da deficiência limitam ainda mais a disponibilidade de dados confiáveis 
sobre deficiência e tecnologias digitais (Noble 2012). Essas lacunas de 
conhecimento limitam nossa compreensão da profundidade e do alcance dos 
desafios ao acesso e uso equitativo de TICs entre todas as mulheres e destacam 
as desigualdades vivenciadas por populações marginalizadas, especialmente 
aquelas cuja identidade se cruza com a de mais de um grupo minoritário.  
 
 
PRINCIPAIS QUESTÕES E TENDÊNCIAS  
 

As TICs aumentam as divisões digitais 
 
Cunhada nos Estados Unidos na década de 1990, a expressão “divisão digital” 
(Gunkel 2003) pretendia destacar a crescente “lacuna no acesso a serviços de 
informação entre aqueles que podem comprar hardware e software de 
computador para participar da rede global de informação” e aqueles que não 
podem (Acılar 2011). Mais recentemente, essa definição foi estendida para incluir 
fatores como geografia, habilidade, gênero, educação ou desenvolvimento 
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econômico (Roux e Dalvit 2014; Ragnedda 2020). Nos países desenvolvidos, por 
exemplo, Scholz, Yalcin e Priestley (2017) observaram que deficiência e pobreza 
estavam fortemente associadas, com mulheres mais velhas relatando taxas 
ligeiramente mais baixas de acesso à internet (2017). No contexto da divisão 
digital de gênero, as desigualdades digitais se relacionam com os potenciais 
obstáculos e opções diferenciais disponíveis para populações marginalizadas, 
especialmente mulheres, ao tentar acessar, usar e aprender sobre tecnologias 
digitais. Nesse sentido, os marcadores de identidade e a apresentação de gênero 
afetam as oportunidades de avanço educacional, empoderamento 
socioeconômico e outros benefícios de ter acesso igual à tecnologia digital, 
incluindo a internet (Mariscal et al. 2019).   
 
Em um estudo sobre a divisão digital de gênero que foi realizado na 
CloudResearch, uma plataforma online de participantes totalmente anônima, 
Litman et al. (2020) observaram que os salários por hora das mulheres eram 
10,5% mais baixos que os dos homens. Essa descoberta levou os pesquisadores 
a concluir que as normas de gênero offline impulsionam as mulheres a selecionar 
oportunidades menos remuneradas do que os homens. Quanto aos países de 
baixa e média renda, o progresso relativo das mulheres em direção à igualdade 
online está diminuindo, apesar do aumento contínuo da conectividade com a 
internet em todo o mundo (Sey e Hafkin 2019; PNUD 2019; ITU 2017). Enquanto 
as taxas gerais de acesso à internet estão subindo, a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) observa um aumento 
“preocupante” de segundo nível de divisão digital em países de baixa e média 
renda (Chetty et al. 2018). Com exceção das Américas, as tecnologias digitais 
estão ampliando a lacuna digital de gênero nesses países (ITU 2017; Deursen e 
Helsper 2015). A União Internacional de Telecomunicações lista os níveis mais 
baixos de educação e renda das mulheres como possíveis fatores contribuintes 
(ITU 2017; Chetty et al. 2018). Em consonância com isso, Mariscal et al. (2019) 
descobriram que a participação das mulheres na internet havia diminuído em 250 
milhões a partir de 2017 (ITU 2017). Apesar das iniciativas ICT4D, como as 
lideradas pela ONU Mulheres e EQUALS para promover a paridade de gênero 
online, “os obstáculos ao acesso, acessibilidade, falta de educação, bem como 
preconceitos inerentes e normas socioculturais restringem a capacidade de 
mulheres e meninas de se beneficiarem das oportunidades oferecidas pela 
transformação digital” (Chetty et al. 2018). Assim, a divisão digital de gênero 
persiste e não parece estar diminuindo.   
 
 

Diferentes tipos de acesso 
 
As iniciativas e relatórios ICT4D, incluindo o Relatório de Desenvolvimento 
Humano da ONU, distinguem entre dois níveis de acesso: o básico e o significativo 
(PNUD 2019). Enquanto o acesso básico refere-se ao dispositivo e ao acesso à 
internet, o acesso significativo refere-se aos usos e benefícios das tecnologias 
digitais, não apenas em termos de benefícios educacionais, mas também em 
relação à empregabilidade. Organizações como a OCDE, a iniciativa EQUALS e 
a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) identificaram 
a educação tecnológica e um movimento além do acesso básico como etapas 
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necessárias para acabar com a divisão digital de gênero (Chetty et al. 2018; Sey 
e Hafkin 2019; USAID 2020).   
 
A questão do acesso à internet está, ao mesmo tempo, profundamente 
entrelaçada com a alfabetização digital ou habilidades digitais (Sey e Hafkin 
2019). Um marcador de marginalização, como gênero, raça, localização 
geográfica ou deficiência perceptível, pode afetar a capacidade das pessoas de 
obter, manter e desenvolver essas habilidades. Por exemplo, em Mianmar – um 
país localizado no Sul Global – apenas 15% das escolas de ensino médio estão 
prontas para a internet (World Wide Web Foundation 2018). No entanto, esse não 
é um problema apenas em países de baixa e média renda: em 2017, 44% dos 
europeus não tinham “até mesmo habilidades digitais básicas” (Blažič e Blažič 
2020). A ITU criou uma escala útil para avaliar o nível de alfabetização digital de 
um usuário: habilidades básicas, habilidades intermediárias e habilidades 
avançadas. As habilidades básicas incluem ser capaz de acessar a internet, 
recuperar informações e se comunicar digitalmente – por exemplo, por meio de 
mídias sociais. As habilidades intermediárias incluem o uso da internet para 
funções relacionadas ao trabalho, marketing digital ou publicação (FutureLearn 
2020). Finalmente, as habilidades avançadas envolvem a capacidade de criar 
tecnologias e ferramentas digitais por meio de codificação e programação, 
desenvolvimento de aplicativos e participação em segurança cibernética (ITU 
2018). Embora as mulheres em todo o mundo têm uma alfabetização digital básica 
geral, menos mulheres do que homens relatam ter habilidades digitais avançadas 
(PNUD 2019). As razões para esse fenômeno, no entanto, não foram 
suficientemente estudadas até o momento (Sweet et al. 2020).   
 
 

As configurações de tecnologia exacerbam os vieses 
 
Usar a internet geralmente significa compartilhar dados pessoais de forma 
consciente ou inconsciente por meio do que é frequentemente chamado de nossa 
“pegada digital”, “pegada da internet”, “sombra digital” ou “sombra da internet”. Os 
sites que visitamos, e-mails que enviamos e os dispositivos que usamos são 
rastreados regularmente por provedores de serviços de internet e empresas de 
telecomunicações como AT&T e Verizon, plataformas sociais e da Web “gratuitas” 
como Facebook e Gmail, o governo e as corporações que possuem data centers 
privados centrais, como Google, Amazon e Microsoft (Krasnov 2018). Mesmo que 
as taxas de acesso à internet atinjam a paridade de gênero, ainda há uma lacuna 
de gênero significativa entre aqueles que apenas se envolvem com tecnologias 
digitais e aqueles que criam infraestruturas digitais. 
 
Uma abordagem interseccional para a igualdade digital exige que questionemos 
os sistemas de infraestrutura que fundamentam e alimentam a divisão digital, ao 
mesmo tempo em que estamos cientes das estruturas de poder digital. Quem 
pode e quem não pode acessar as ferramentas e as tecnologias digitais e, mais 
importante, quem possui essas infraestruturas? De acordo com a OCDE (2018), 
os homens são quatro vezes mais propensos do que as mulheres a serem 
especialistas em TICs. Dado que a indústria da tecnologia é dominada por 
homens (Baird 2018; Marco-Bujosa, Joy e Sorrentino 2020; Chetty et al. 2018), as 
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tecnologias digitais e os data centers não atendem às mulheres e outros grupos 
marginalizados (Amrute 2020). De fato, as infraestruturas digitais, estruturas de 
dados e algoritmos implementados pela Big Tech, incluindo os “Big Five” dos 
Estados Unidos (Apple, Amazon, Facebook, Microsoft e Google) (Girard 2020), 
historicamente exacerbaram as desigualdades existentes (Ragnedda 2020; Nobre 
2018; Smith e Neupane 2018). No Sul Global, Smith e Neupane (2018, p.12) 
apontam a ausência das bases infraestruturais e regulatórias necessárias “para 
uma aplicação ética e equitativa das tecnologias de IA” como os fatores que 
impulsionam a divisão digital. No entanto, uma realidade semelhante pode ser 
observada em países de alta renda. Nos Estados Unidos, por exemplo, Google 
reforçou os estereótipos raciais de mulheres e meninas não brancas (Noble 2018). 
Por muitos anos, os principais resultados de pesquisa de Google Images para 
“mulher negra”, por exemplo, revelaram imagens de mulheres negras 
sexualizadas ou presas, o que Safiya Noble (2018) chama de “viés algorítmico” e 
“opressão algorítmica”. 
 
O viés racial e de gênero também foi encontrado na implementação da tecnologia 
de reconhecimento facial. Um teste de fornecedor de reconhecimento facial 
recente (FRVT) do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) encontrou 
taxas mais altas de falsos positivos para rostos asiáticos, afro-americanos e 
nativos americanos do que para rostos caucasianos nos Estados Unidos (Albiero 
et al. 2020; Cook et al. 2019). O FRVT e a pesquisa de Cook et al. (2019) também 
revelaram que, no geral, os falsos positivos foram maiores para as mulheres do 
que para os homens. O grupo demográfico com a maior taxa de falsos positivos 
foram as mulheres afro-americanas (Albiero et al. 2020; Schwartz 2019). O fato 
de as máquinas serem treinadas principalmente para reconhecer rostos brancos 
(Bacchini e Lorusso 2019) revela um viés algorítmico persistente na tecnologia de 
reconhecimento facial que pode gerar falsos positivos que combinam o rosto de 
um suspeito com a identidade errada. Tal viés e imprecisão podem resultar na 
acusação injusta, detenção e prisão de pessoas inocentes, especialmente 
mulheres e pessoas de cor (Schwartz 2019). Uma intervenção feminista 
interseccional no desenvolvimento dessas ferramentas envolveria usuários de 
diversas raças, identidades de gênero e habilidades no desenvolvimento e 
treinamento desses sistemas e garantiria que os dados nos quais essas 
tecnologias biométricas se baseiam sejam precisos.   
 
Dadas as disparidades de gênero na criação de tecnologias digitais (Sey e 
Ortoleva 2014), a tecnologia e os dispositivos disponíveis nem sempre respondem 
às necessidades de mulheres e grupos marginalizados (World Wide Web 
Foundation 2016b). Embora os estudos ICT4D estejam começando a desagregar 
o uso diferencial da internet, os porquês e comos em torno dos níveis de uso da 
internet permanecem amplamente pouco estudados (Sweet et al. 2020). No 
entanto, promover o empoderamento feminino e capacitar populações 
marginalizadas requer a criação de tecnologias e dispositivos acessíveis. Para 
promover a inclusão digital, tem que sugerir que as empresas de tecnologia 
considerem suas responsabilidades contínuas pelas tecnologias que construíram 
anteriormente e resolvam os problemas embutidos nas interfaces de dispositivos 
móveis (Wyche, Simiyu e Othieno 2016). Esse trabalho incluiria a criação de 
tecnologia modular, amigável e intuitiva; interfaces com fontes maiores para 
usuários com deficiência visual; e tecnologia de base audiovisual. Mais importante 
ainda e que reduzir a divisão digital deve envolver a inclusão ativa de populações 
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marginalizadas no processo de criação e desenvolvimento de tecnologia (Noble 
2018; EQUALS 2019; World Wide Web Foundation 2016b). 
 
 

As modalidades das TICs facilitam o trabalho de cuidado não remunerado 
 
O aumento do acesso das minorias a tecnologias e dispositivos digitais leva a 
questões sobre as possibilidades e deficiências das modalidades das TICs – 
sejam smartphones, tablets ou computadores domésticos. Explorando a posse de 
smartphones em países de baixa, média e alta renda, Tsetsi e Rains (2017) 
concluem que os smartphones estão entre as fontes de tráfego da internet que 
mais crescem: são baratos, fáceis de transportar e multifuncionais. Possuir um 
dispositivo digital, como um smartphone ou laptop, constitui um ponto de partida 
para acessar os benefícios da internet (Bailur, Masiero e Tacchi 2018), mas essa 
métrica básica não é suficiente para lidar com as questões estruturais subjacentes 
à divisão digital. A análise do acesso básico à internet não fornece dados sobre a 
alfabetização digital dos usuários. Embora o uso da tecnologia digital presuma 
alfabetização digital básica, não oferece aos pesquisadores uma visão sobre o 
grau de alfabetização e habilidades digitais dos usuários e se eles exigem 
tecnologia acessível ou assistiva. Por exemplo, Sweet et al. (2020) descobriram 
que os usuários com deficiência percebiam a modalidade de interfaces de mídia 
social, como o Facebook, caracterizada por vídeos frequentes de reprodução 
automática e um feed de notícias contínuo, como inaceitável (Toyama 2011). Em 
consonância com isso, a propriedade do dispositivo revela pouco sobre como as 
TICs possibilitam ou limitam as populações marginalizadas. 
 
Uma das poucas pesquisas de ICT4D publicadas estimou que as mulheres usam 
tecnologias digitais, antes de tudo, para se comunicar com os outros (Kimbrough 
et al. 2013; Noble 2012), enquanto os homens tendem a usar a internet para obter 
informações e para seu autodesenvolvimento (Helsper 2010). Entretanto, estas 
descobertas negligenciam o papel da mulher na criação e manutenção de laços 
sociais, uma forma de trabalho de cuidado não remunerado (Berg 2019). Com 
relação às tecnologias digitais, Berg revela que a participação das mulheres na 
mídia social é uma forma de trabalho de cuidado não remunerado, que até o 
momento permanece pouco mensurado e pouco compreendido (Bill and Melinda 
Gates Foundation 2017). Da mesma forma, Alonso et al. descobriram uma relação 
proporcional entre acesso à internet e trabalho digital não remunerado, onde “as 
mulheres em países com maior acesso à internet gastam significativamente 
menos tempo em trabalho não remunerado” (Alonso et al. 2019). Considerando 
que os estudos tendem a não quantificar o conteúdo online das mulheres e o 
trabalho não remunerado de cuidado digital da mesma forma que o dos homens, 
há uma falta geral de dados sobre a possibilidade de criação online das mulheres 
e o uso da tecnologia generativa (Sey e Hafkin 2019; Sey e Ortoleva 2014).   
 
A construção de comunidades online também é predominante entre outras 
populações marginalizadas, como usuários racializados ou com deficiência, bem 
como a comunidade LGBTQ (Jackson, Bailey e Foucault Welles 2018; Sweet et 
al. 2020; Gray 2018). No entanto, apenas alguns estudos abordam os benefícios 
da construção da comunidade nessas populações. Um desses estudos mostrou 
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que melhorar a alfabetização digital dos idosos e a facilidade com a tecnologia, 
envolvendo-os com videogames interativos, os levou a superar as barreiras físicas 
e o isolamento social (Baez et.al, 2020). No entanto, a questão da ansiedade por 
computador ou tecnofobia entre os idosos não foi abordada o suficiente para 
oferecer soluções viáveis (Dijk 2006, 2017).   
 
 

Não é uma solução de tamanho único  
 
Tsetsi e Rains, entre outros, relatam que “os avanços constantes na tecnologia da 
internet (por exemplo, Google Fiber, velocidades de internet gigabit, conectividade 
móvel 5G, relógios inteligentes) reforçam que a forma como as pessoas acessam 
a internet ainda é uma questão importante”. (2017, p.140). A divisão de acesso é 
particularmente perceptível entre pessoas com deficiência: avanços em 
tecnologia assistiva acontecem mais lentamente do que avanços em TICs de 
forma mais ampla, aprofundando a divisão digital de primeiro nível entre pessoas 
com deficiência (Scholz, Yalcin e Priestley 2017). Embora a pesquisa recente 
sobre ICT4D tenha ultrapassado a questão do acesso à internet para se 
concentrar na divisão digital de segundo nível, o acesso limitado continua a ser 
um dos principais problemas que impedem que as populações marginalizadas se 
beneficiem das TICs. Dito isso, se reduzir as desigualdades digitais implica fazer 
com que populações marginalizadas, incluindo mulheres, ultrapassem as 
habilidades digitais básicas, os contextos locais dessas populações devem ser 
levados em consideração na hora de oferecer soluções.   
 
Um estudo sobre a participação digital das mulheres em áreas urbanas em 10 
países de baixa e média renda descobriu que, em média, as mulheres eram 50% 
menos propensas a ter acesso à internet do que os homens (World Wide Web 
Foundation 2016b). Taxas de acesso estratégico mais baixas impedem que as 
mulheres desenvolvam as habilidades digitais necessárias para o uso estratégico 
da internet (Sey e Hafkin 2019). Trabalhando com a World Wide Web Foundation, 
a internet Society, sem fins lucrativos, informou que apenas 45% das mulheres na 
Namíbia têm acesso à internet. Um plano de ação destinado a melhorar a 
conectividade online das mulheres namibianas estabeleceu a necessidade de 
reduzir os custos relacionados à internet. Além disso, esses dois grupos 
destacaram a necessidade de criar conteúdo relevante para essas mulheres e 
encontrar maneiras de garantir a segurança online para elas de acordo com os 
direitos digitais das mulheres (World Wide Web Foundation 2020) (consulte a 
seção “Uso responsável de dados e privacidade” em este relatório).  
 
Da mesma forma, devemos estar cientes de que a crescente digitalização dos 
processos econômicos pode comprometer o controle das mulheres sobre os 
recursos financeiros e, portanto, afetar muito seu nível de independência. A 
Parceria Global para Inclusão Financeira (GPFI) observou que 1 bilhão de 
mulheres ainda não têm acesso a serviços bancários formais. A crescente 
mudança para o banco online por parte das instituições financeiras, combinada 
com a falta de acesso das mulheres às tecnologias digitais, pode reduzir a 
autonomia financeira das mulheres. No entanto, os esforços para digitalizar os 
serviços bancários também demonstraram promover a autonomia financeira das 
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mulheres. Na China, por exemplo, a atividade bancária online das mulheres 
aumentou 30% entre 2014 e 2017. Em um esforço para promover a autonomia 
financeira, os serviços financeiros da Índia também mudaram inteiramente para 
Interfaces de Pagamento Unificadas, como Google Pay. Tendo estabelecido uma 
estrutura legal e políticas que documentam digitalmente a inclusão das mulheres 
e o acesso à igualdade, o Egito também fez a transição completa para 
pagamentos sem dinheiro (Better Than Cash Alliance et al. 2020). Essas formas 
de acesso digital sem dúvida ajudaram a democratizar o sistema bancário para 
muitos, mas impactam apenas a vida dos proprietários de tecnologias conectadas 
à web, como smartphones, computadores pessoais e tablets.  
 
 

A acessibilidade é importante  
 
O acesso à internet tem um custo – tanto em países de baixa, média e alta renda. 
A capacidade de uma pessoa ou comunidade de usar tecnologias digitais 
estrategicamente requer tempo e recursos públicos, privados, pessoais ou sem 
fins lucrativos – financeiros ou outros – para se tornarem alfabetizados 
digitalmente. Em casa, o papel tradicional das mulheres como cuidadoras 
(Ferrant, Pesando e Nowacka 2014) pode comprometer sua capacidade de 
acessar tecnologias digitais na mesma medida que os homens. Os custos 
relacionados à internet constituem um problema mais direto de acessibilidade. Em 
um estudo sobre igualdade digital de gênero em Moçambique, a World Wide Web 
Foundation descobriu que 1 GB de dados custa até 22% de uma renda mensal 
típica (World Wide Web Foundation 2016a). Previsivelmente, Moçambique 
também tem uma das maiores lacunas digitais de gênero. Uganda relatou 
números semelhantes (World Wide Web Foundation 2016b). Como a redução de 
custos de internet é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) 
da ONU 2030, a Aliança por internet Acessível (A4AI) desenvolveu o protocolo “1 
For 2”: 1 GB de dados para no máximo 2% renda mensal (Nações Unidas 2015; 
A4AI 2020). A A4AI também estabelece um conjunto de fatores que possibilitam 
o acesso à internet. Embora o custo seja um fator crucial, poder acessar 
regularmente a internet com velocidade de conexão rápida, dados suficientes e 
um dispositivo apropriado são tão importantes quanto as finanças pessoais na 
criação de um padrão de internet acessível (A4AI 2020). Esses fatores garantem 
aos usuários acesso funcional e significativo à internet somente em conjunto.   
 
 
CONSIDERAÇÕES PARA O FUTURO  
 
Entrando na terceira década do século XXI, a internet é uma realidade e uma 
necessidade. No contexto de uma abordagem interseccional, o acesso e o uso da 
internet devem ser disponibilizados de forma equitativa para todos e em um nível 
que permita o empoderamento digital para todas as pessoas dentro de seu 
contexto específico. A segurança e educação – em apoio ao aumento da 
alfabetização e uso digital das mulheres – são entendidas como elementos-chave 
no empoderamento digital para populações marginalizadas e como um passo 
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necessário para a paridade de gênero online (World Wide Web Foundation 2015; 
Glezou 2019; Chetty et al. 2018). A World Wide Web Foundation (2015) sugere, 
por exemplo, que a educação em alfabetização tecnológica deve ocorrer já no 
ensino fundamental: isso não apenas aumentaria a alfabetização digital e a 
capacidade de uso, mas também capacitaria ainda mais as populações que 
podem ser excluídas de obter um ensino médio.   
 
Em países de baixa, média e alta renda, as políticas legais que regulam a inclusão 
de populações marginalizadas também ajudam a diminuir a lacuna digital de 
gênero: na França, o Plan sectoriel mixité numérique trabalha para aumentar o 
emprego feminino no mundo digital, ao mesmo tempo que implementa uma 
estrutura legal destinada a promover oportunidades de emprego atraentes para 
as mulheres, aumentando assim a diversidade e desafiando os estereótipos 
associados ao cibersexo e à violência cibernética (Chetty et al. 2018; veja as 
seções “Governança” e “Segurança e espaços cívicos digitais” neste relatório).   
 
Além disso, a iniciativa EQUALS desenvolveu um plano de 10 etapas, “10 Lições 
Aprendidas”, com o objetivo de reduzir a divisão digital de gênero, oferecendo 
alternativas para o status quo. O plano aborda acesso, acessibilidade econômica, 
segurança e habilidade, entre outras coisas (EQUALS 2019), todas classificadas 
pela OCDE como fatores na divisão digital de gênero (Chetty et al. 2018). As 
“lições aprendidas” incluem a redução dos custos relacionados às TICs e 
dispositivos digitais; o aumento da participação de populações marginalizadas nos 
campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM); e a criação de 
tecnologias que sejam relevantes e permitam às mulheres aumentar seu 
engajamento cívico online. Adicionalmente, a EQUALS promove a necessidade 
de considerar as normas sociais de uma cultura para criar opções viáveis para as 
pessoas marginalizadas. Embora a taxa geral de habilidades digitais básicas das 
populações marginalizadas deve aumentar, os custos associados ao acesso à 
internet devem diminuir (EQUALS 2019).   
 
Os esforços conjuntos das associações globais ICT4D, como a iniciativa EQUALS 
ONU ou a World Wide Web Foundation, demonstraram que as desigualdades 
digitais podem ser mitigadas se as barreiras à paridade digital forem 
reconhecidas. Em um estudo, por exemplo, as mulheres que relataram ter 
superado as barreiras à igualdade offline também foram mais propensas a fazê-
lo online. Este estudo também observou que as mulheres com maior acesso à 
internet e taxas de alfabetização digital eram mais propensas a se auto-identificar 
como ativistas e a participar do engajamento cívico (World Wide Web Foundation 
2015; Intel 2013; veja a seção “Segurança e espaços cívicos digitais” neste 
relatório). A redução da divisão digital e o aumento concomitante dos níveis de 
alfabetização e acesso digital podem, assim, levar a melhores taxas de uso da 
internet, envolvimento cívico, poder econômico, capacitação digital e autonomia 
em populações marginalizadas.   
 
Mesmo assim, permanecem limitações significativas quando se trata de 
compreender a divisão digital de gênero - tanto quantitativa como qualitativamente 
(Marsan e Sey 2021). Apesar das tentativas das iniciativas de desenvolvimento 
para capacitar e empoderar as mulheres, os dados limitados disponíveis dos 
países de baixa e média renda tornam difícil compreender completamente como 
o acesso, o uso, os níveis de alfabetização digital e a violência online afetam 
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aqueles que se encontram na extremidade mais desfavorecida da divisão digital. 
Com relação às identidades para as quais vários tipos de marginalização se 
cruzam, bem como para as que não têm acesso à internet, quase não há dados 
(Sweet et al. 2020; Chetty et al. 2018). Para resolver estes problemas e preencher 
estas lacunas de conhecimento, será necessário realizar mais pesquisas sobre 
por que e como as populações marginalizadas usam as tecnologias digitais. Os 
pesquisadores também devem considerar uma gama mais ampla de populações 
que têm sido historicamente excluídas ou limitadas da conectividade digital, 
incluindo comunidades do Sul Global e idosos (Chetty et al. 2018; Dijk 2017). Da 
mesma forma, as TICs devem ser criadas com as necessidades de uma variedade 
de populações em mente, especialmente em termos de tecnologia acessível e de 
assistência para usuários com deficiência e idosos (Blažič e Blažič 2020). No 
entanto, em última análise, compreender as desigualdades digitais e seu impacto 
na vida das mulheres e outros grupos marginalizados exige que compreendamos 
os direitos digitais como um direito humano básico.   
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SEGURANÇA E ESPAÇOS 
CÍVICOS DIGITAIS  
 
 
VISÃO GERAL  
 
A defesa do acesso ampliado à internet deve ir de mãos dadas com a atenção à 
privacidade dos dados dos usuários, bem como o risco de violência baseada em 
gênero (VBG) mediada pela internet.  
 
Pessoas de todos os gêneros e origens estão em risco de violência online; no 
entanto, mulheres e comunidades marginalizadas - especialmente comunidades 
queer e trans, pessoas de cor, indivíduos com deficiência e aqueles que se 
encaixam em mais de uma dessas categorias - têm maior probabilidade de 
enfrentar injustiça e discriminação (APC 2017; World Wide Web Foundation 
2015). Quatro em cada 10 usuários da internet relatam ter sofrido assédio online, 
e mulheres jovens de 18 a 24 anos sofrem níveis desproporcionais de assédio 
severo, com 26% relatando stalking online e 25% relatando assédio sexual online 
(Duggan 2017). Há um amplo consenso de que as mulheres experimentam uma 
maior variedade de formas de assédio online do que os homens e muitas vezes 
sofrem consequências mais graves como resultado (Lenhart et al. 2016; Lumsden 
e Morgan 2017; Megarry 2014; Vickery e Everbach 2018; Vitak et al. 2017). 
Estudos também mostram que a violência online dirigida às mulheres consiste em 
grande parte em ataques a seu gênero e sexualidade (Henry e Powell 2014; Jane 
2014; Nova et al. 2019; Powell, Scott e Henry 2020).  
 
Ao mesmo tempo, as tecnologias digitais estão possibilitando novos tipos de 
ativismo que dependem das capacidades de comunicação e rede da internet. Os 
acadêmicos observaram que os movimentos feministas que dependem das 
plataformas online da internet “operam em nível local, regional e global, enquanto 
os ativistas se movimentam para frente e para trás entre a atividade política online 
e offline” (Nuñez Puente 2011, 335). Comentadores sociais também sugeriram 
que o uso das tecnologias de mídia social pelas mulheres para o ativismo 
feminista denota uma quarta onda do movimento (Cochrane 2013; Munro 2013). 
Entretanto, embora o uso crescente das mídias sociais tenha aumentado a 
visibilidade e o alcance das questões e do ativismo feminista, o ativismo online 
“também facilitou um maior acesso às ideias do movimento e às mulheres 
individuais por parte das adversárias feministas”, contribuindo assim para o 
aumento dos casos de assédio anti-feminista (Megarry 2018, 1071). O escopo e 
o alcance destas interações mediadas pela internet sugerem que é necessário 
pesquisar mais sobre que tipos de discussão feminista podem prosperar online e 
onde.  
 
Esta seção aborda algumas das principais tendências relacionadas à segurança 
das mulheres online, incluindo a frequente circulação não consensual de dados 
privados, o papel crucial e a expansão das redes de apoio online para mulheres 
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marginalizadas, a crescente precariedade da capacidade das mulheres de se 
engajar com segurança no trabalho sexual online, a responsabilidade urgente da 
aplicação da lei e das plataformas online para abordar e prevenir a VBG online, e 
o surgimento de feminismos online, incluindo estratégias e desafios ativistas.  
 
 
POR QUE É IMPORTANTE  
 
A VBG tem sido amplamente reconhecida como uma questão de direitos humanos 
(Comissão Australiana de Direitos Humanos 2014; Oxfam International 2012; 
Nações Unidas 2010). Cada vez mais comum e difícil de ignorar, a VBG online 
tem sido um problema enquanto a internet existir e, como o assédio offline, tem 
como alvo as mulheres “para impedir que elas ocupem plenamente os espaços 
públicos” (Mantilla 2013, 569).  
 
Há um amplo consenso de que a legislação governamental, regulamentos de 
telecomunicações, políticas de plataformas online e iniciativas de ativistas devem 
trabalhar em conjunto para abordar efetivamente a VBG online. A abordagem 
destas questões deve levar em conta a “natureza contextual e contenciosa do 
desenvolvimento tecnológico, uma vez que ele é moldado pelos interesses 
conflitantes de uma série de forças sociais, por exemplo, governos, ativistas e 
comunidades indígenas” (Milan e Treré 2019, 324). Como tal, a questão dos 
espaços digitais seguros está sempre mudando e é notavelmente complexa - 
estas questões devem ser abordadas com o envolvimento de todos aqueles 
afetados pelo desenvolvimento das TIC, o que, naturalmente, significa todos nós.  
 
 
PRINCIPAIS QUESTÕES E TENDÊNCIAS   
 
 

Aumento da vigilância, diminuição da privacidade  
 
Tem sido amplamente observado que as mulheres são especialmente vulneráveis 
a formas de violência online que tiram proveito de dados desprotegidos. Essas 
formas de violência manipulam e abusam da função da internet como um bem 
público comum, a fim de tirar a autonomia das mulheres online e reduzir sua 
capacidade de se beneficiar dos usos sociais e econômicos da internet. Allen 
(2000) identifica o papel-chave da misoginia na perpetuação dessas formas de 
abuso, argumentando que “as mulheres enfrentam problemas especiais de 
privacidade no ciberespaço porque lá também são percebidas como inferiores, 
anciãs e alvos seguros, e são mais responsáveis por sua conduta privada” (p. 
1178). Alguns exemplos de dados desprotegidos das mulheres que estão sendo 
usados contra elas incluem a doxing, a distribuição de pornografia não-consensual 
e a prática de stalking ou perseguição.  
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Em um estudo da violência online enfrentada pelas mulheres no sul da Ásia, 
Sambasivan et al. (2019, 3) definem a doxing como “a revelação não consensual 
para o público de informações privadas, tais como fotos íntimas ou finanças”. A 
doxing pode ter consequências graves, tais como “danos à reputação, danos 
emocionais, relações coercivas e danos físicos” (p. 12). Eles observam que os 
ambientes socioculturais da Índia, Paquistão e Bangladesh exigem formas 
específicas de pensar e abordar as interações entre a lei, as plataformas 
tecnológicas e as redes informais de apoio em que se baseiam os entrevistados 
de seus estudos. 
 
Como um tipo específico de doxing, o compartilhamento não-consensual de fotos 
íntimas é um alvo desproporcional e prejudica as mulheres, sendo duas vezes 
mais provável que tenha sido perpetuado por um homem (Eaton et al. 2017). 
Usando estudos de caso de Malawi e Uganda, Chisala-Tempelhoff e Kirya (2016) 
examinam os impactos e a incidência de “pornografia de vingança”, ou a 
distribuição não-consensual de imagens gráficas sexuais, na África Oriental. 
Revendo as leis e políticas atuais que se aplicam à pornografia não-consensual, 
eles concluem que as leis anti-pornografia ou anti-obscenidade não são 
adequadas. Em vez disso, sugerem que o compartilhamento de imagens não-
consensuais requer “legislação específica ou uma interpretação nuançada das 
leis existentes para conter [sua] incidência e assegurar reparação para as vítimas” 
(p. 8).  
 
Dito isto, os ativistas, principalmente no Norte Global, desenvolveram outras 
táticas além da legislação e da aplicação da lei para tratar desta questão. Por 
exemplo, Maddocks (2018) observa como ativistas feministas na Austrália, no 
Reino Unido, nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa têm trabalhado 
para renomear a “pornografia de vingança” como “pornografia não-consensual”, 
“abuso sexual baseado em imagem” e “estupro digital”. Esta mudança na 
linguagem ajuda a afastar a culpa das vítimas, deixando claro que as forças 
estruturais da misoginia facilitam este tipo de violência online. Ao contrário das 
conclusões de Chisala-Tempelhoff e Kirya, ativistas entrevistados por Maddocks, 
advertem contra a implementação de novas leis de pornografia não consensual 
por medo de “escorregar em um ‘feminismo carceral’ que apoia o encarceramento 
desproporcional dos mais marginalizados”. Em vez disso, eles enfatizam a 
implementação justa das leis existentes, concentrando-se no “treinamento, 
conscientização e capacitação nas agências de aplicação da lei, escolas e locais 
de trabalho” (Maddocks 2018, 357).  
 
Há também riscos representados por tecnologias que compartilham informações 
sobre a localização ou as atividades diárias, pois estas podem ser exploradas para 
perseguição (Messing et al. 2020). Os aplicativos e softwares móveis são o 
principal meio de coleta de dados de localização (Cardoso et al. 2019). Por 
exemplo, Girls Around Me, um aplicativo que agora foi retirado do mercado, usou 
a tecnologia GPS e plataformas de mídia social para localizar mulheres a uma 
distância próxima sem seu conhecimento. Spyware instalado sub-repticiamente 
em telefones celulares ou computadores de mulheres pode rastrear e enviar 
cópias de senhas, sites visitados e e-mails para os perpetradores. Cardoso (2019, 
4) observa que “comportamentos abusivos como monitorar alguém online e 
rastreá-lo via GPS não ocorrem isoladamente”, o que significa que a VBG 
frequentemente assume formas semelhantes online e offline. Como tal, não é 
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aconselhável construir um binário entre vitimização “virtual” e “real”, uma vez que 
isto ignora como as TICs e os ambientes digitais podem ser usados para infligir 
danos através de múltiplos mecanismos em espaços digitais e não digitais com 
resultados similares.  
 
 

Encontrar comunidades de apoio online 
 
Uma das limitações da bolsa de estudos sobre violência online é uma tendência 
à análise de uma única categoria (Hackworth 2018; Madden et al. 2018): estudos 
de gênero em assédio online tendem a focar somente no gênero, negligenciando 
a consideração de como a VBG se cruza com outras categorias de identidade. 
Isto é especialmente comum em grandes estudos de pesquisa focados em 
assédio de gênero que mencionam raça, classe ou outros marcadores de 
identidade, mas não examinam adequadamente a influência dessas categorias 
nas experiências multifacetadas das mulheres online. Segundo a acadêmica 
feminista Lucy Hackworth (2018, 63), esta supervisão contribui para “uma 
terminologia simplista e homogênea, a falta de análises interseccionais, e o 
apagamento ou a ignorância do assédio sem gênero”. Afinal, como aponta a 
socióloga Katherine Cross, o assédio de gênero isoladamente é possível apenas 
para uma pequena subseção da população: branca, classe média, heterossexual, 
cisgênero, mulheres capazes (Cross 2015).  
 
Embora limitado, tem havido alguma atenção às experiências online das mulheres 
negras, em parte devido ao crescente ativismo online realizado por mulheres de 
cor (ver Loza 2014). Por exemplo, em diálogo com o trabalho de Moya Bailey 
sobre o misogynoir ou misoginia preta (Bailey e Trudy 2018), Madden et al. (2018) 
oferecem o conceito de “misogynoir mediado” para descrever o assédio online 
misogynoir anti-negro que “implica sistemas de poder que também prejudicam as 
mulheres negras offline” (p. 86). Seu estudo de caso de ataques online contra a 
atriz Leslie Jones ilustra a dinâmica de classe subjacente em jogo no assédio 
racista e sexista online. Eles descobriram que a riqueza e o status de Jones como 
atriz foram usados retoricamente para “descartar a dor experimentada neste tipo 
de abuso” (p. 85), independentemente da gravidade dos ataques à identidade de 
Jones como mulher negra. 
 
Gray (2018) também usa uma estrutura interseccional para explorar como as 
mulheres negras lésbicas constroem comunidade, formam identidade e 
encontram poder nas plataformas de games online. Ao analisar o Xbox Live, Gray 
descobre que as facetas específicas das expressões de gênero e sexualidade dos 
entrevistados mudam a maneira como eles negociam suas identidades com 
outros usuários. Algumas das mulheres entrevistadas por Gray são capazes de 
manter sua identidade lésbica oculta, mas outras não, e, portanto, enfrentam 
maior risco de assédio e abuso. Esta discrepância é a razão pela qual algumas 
das características do Xbox Live, tais como conversas privadas, são tão valiosas 
para as comunidades marginalizadas: elas permitem que a usuária “explore suas 
identidades com segurança com outras que valorizam cada aspecto” (p. 290). 
 
Poucos estudos abordam as experiências de indivíduos transgêneros online. 
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Estudando o assédio online especificamente no contexto da transição física de 
gênero, Haimson (2016) afirma que pessoas transgêneros online são vulneráveis 
ao assédio, incluindo discurso de ódio, ataques físicos após a auto-divulgação 
online, conteúdo sinalizado ou removido por ser inadequado, e contas suspensas 
em resposta a mudanças de nome. Haimson observa que estas experiências se 
cruzam com outras identidades estigmatizadas, particularmente no caso de 
mulheres trans que enfrentam tanto a transfobia quanto o sexismo. 
 
Da mesma forma, Powell, Scott e Henry (2020) concluem, sem surpresa, que os 
indivíduos transgêneros experimentam “uma gama maior e uma proporção maior 
de comportamentos abusivos, sendo aproximadamente três vezes mais prováveis 
de serem vitimados em comparação com os participantes heterossexuais 
cisgêneros” (p. 217). Como os ataques contra as mulheres cisgêneros, este 
assédio foi muitas vezes de natureza sexual e de gênero. Infelizmente, este 
estudo tem limitações significativas devido ao tamanho reduzido da amostra e à 
falta de dados sobre outros aspectos da identidade das participantes. A fim de 
tirar conclusões firmes sobre as experiências de pessoas trans online, é 
necessária mais pesquisa, particularmente análise de dados qualitativos através 
de uma estrutura interseccional. 
 
 

A precariedade do comércio sexual online  
 
Muitas pessoas excluídas das principais economias capitalistas, incluindo 
mulheres, povos indocumentados e outros indivíduos marginalizados, dependem 
das economias informais do trabalho sexual para a sobrevivência econômica. Os 
dados mostram que o trabalho sexual facilitado pela internet é o maior setor do 
trabalho sexual e representa um mercado em rápido crescimento; a maioria do 
sexo comercial é mediada por tecnologias e redes de internet (Cunningham e 
Kendall 2011; Jones 2015; Sanders et al. 2017). Dada a capacidade da internet 
de permitir a violência e fomentar redes de apoio e solidariedade, as experiências 
das mulheres com o trabalho sexual online são mistas. Entretanto, devido aos 
esforços do governo para controlar e reduzir o comércio sexual online, a 
segurança das trabalhadoras do sexo online é cada vez mais precária.  
 
Até certo ponto, a internet promove a segurança física, muitas vezes oferece 
melhores salários, auxilia os trabalhadores com publicidade e solicitações, 
permite que os trabalhadores selecionem os clientes antes de se envolverem com 
eles, reduz o risco de prisão e encontros negativos com as autoridades policiais, 
e oferece novos caminhos para a construção de comunidades e ativismo sexual 
(Cunningham e Kendall 2011; Jones 2015; McLean 2013; Moorman e Harrison 
2016).  
 
Entretanto, com base em dados empíricos do projeto de pesquisa Beyond the 
Gaze, um estudo das práticas de trabalho dos trabalhadores do sexo online no 
Reino Unido, Campbell et al. (2019) observam que os trabalhadores do sexo 
comumente enfrentam a VBG online. O tipo mais comum de abuso experimentado 
foi “contato persistente ou repetido/não desejado ou tentativas de contato por e-
mail, texto ou mídia social” (p. 1545), com mais trabalhadoras do sexo feminino 
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encontrando estes padrões de comportamento do que os trabalhadores do sexo 
masculino. Este comportamento é parcialmente possibilitado pela capacidade da 
internet de proporcionar aos clientes um maior grau de anonimato, o que pode 
aumentar a exploração sexual das trabalhadoras do sexo (Hughes 2004).  
 
A regulamentação do trabalho sexual online também tem um profundo impacto na 
segurança dos trabalhadores do sexo, tanto em ambientes digitais quanto não 
digitais. Muitos países tentaram reduzir o tráfico sexual online através da 
aprovação de leis como a SESTA (Stop Enabling Sex Traffickers Act) e FOSTA 
(Fight Online Sex Trafficking Act) nos Estados Unidos. Essas leis criminalizam a 
propaganda de serviços sexuais online com a intenção de impedir os traficantes 
sexuais de usar plataformas online para solicitar sexo com menores e outras 
vítimas de tráfico sexual. Entrevistando profissionais do sexo pouco tempo depois 
da aprovação do SESTA/FOSTA, Blunt e Wolf (2020) alegam que estes projetos 
de lei têm como alvo os profissionais do sexo que estão anunciando seus serviços 
de forma consensual, comunicando-se com clientes e organizando-se com outros 
profissionais do sexo, resultando na perda por parte dos profissionais do sexo de 
quaisquer apoios ou proteções que eles já tiveram. Blunt e Wolf identificaram a 
instabilidade financeira, menos recursos de segurança e menor capacidade de 
organização coletiva como alguns dos efeitos negativos da legislação.  
 
 

Violência online apesar dos direitos offline  
 
Estudos de respostas ao assédio online notam insatisfação com a forma como as 
autoridades locais e as plataformas online lidam com o discurso do ódio e o 
assédio. Suzor et al. (2019) argumentam que as empresas de telecomunicações 
e as plataformas online têm se representado consistentemente como 
“intermediários neutros”, permitindo-lhes evitar conflitos sobre o que é 
considerado “liberdade de expressão” versus o que prejudica os usuários. Os 
sistemas de denúncia de violência online muitas vezes não são bem 
compreendidos, são considerados ineficazes ou demorados, não consideram 
contextos locais, recorrem à culpabilização da vítima ou se concentram em mitigar 
a vulnerabilidade ao assédio em vez de enfrentar o assédio na raiz (Blackwell et 
al. 2017; Kennedy et al. 2017). Como tal, muitos acadêmicos argumentam que 
mecanismos formais para lidar com danos online se beneficiariam de mudanças 
na legislação e na aplicação da lei que são nuançadas e orientadas para o 
contexto, bem como melhorias no projeto da plataforma online e políticas que dão 
aos usuários mais agência na denúncia de violência e na proteção de seus dados 
online.  
 
Ressaltando que as soluções para abordar a VBG online no Sul Global, 
particularmente no Sul da Ásia, precisam considerar as relações de poder familiar 
e sociocultural, Sambasivan et al. (2019) concluem que a maioria dos 
participantes em seu estudo “perceberam que a lei e a ordem e o abuso de 
informação sobre abuso são ineficazes ou prejudiciais a sua reputação” (p. 12) e 
que o que as mulheres do Sul da Ásia consideram prejudicial não foi percebido 
como abuso pelas políticas da plataforma de mídia social. Em vez de relatar o 
assédio, as participantes se basearam em mecanismos informais de 
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enfrentamento - principalmente organizações familiares e não-governamentais 
(ONGs) - para apoiar após as experiências de violência online.  
 
Da mesma forma, após uma pesquisa sobre o assédio online com relação ao 
gênero na Índia, Pasricha (2016) observa que as mulheres eram frequentemente 
mais propensas a simplesmente bloquear os assediadores ou limitar sua 
participação online do que denunciar o assédio. De acordo com as entrevistadas, 
isto ocorreu porque a aplicação da lei nem sempre estava disposta ou 
suficientemente equipada para intervir após a apresentação de uma denúncia e 
porque os mecanismos das plataformas para denunciar e prevenir abusos online 
eram frequentemente inadequados. Pasricha argumenta que as plataformas 
devem ter funcionários com competência linguística para analisar e tratar as 
denúncias de abuso, bem como procedimentos para lidar com incidentes 
repetidos e crescentes. O estudo oferece um conjunto de soluções potenciais 
destinadas a envolver os governos locais através de uma melhor educação e 
desenvolvimento de protocolos para a denúncia de crimes cibernéticos. Também 
sugere que as plataformas tecnológicas expandam as opções dos usuários para 
a denúncia de assédio e bloqueio de usuários abusivos e ofereçam opções de 
privacidade mais flexíveis e abrangentes.  
 
No contexto do Norte Global, Powell, Scott e Henry (2020) também concordam 
que, embora a legislação e a aplicação da lei sejam importantes, deve haver a 
mesma pressão nas plataformas de mídia digital e social para adaptar suas 
políticas, padrões comunitários e funções de denúncia a fim de desafiar e prevenir 
a violência online. Mais especificamente, Pater et al. (2016) recomendam 
consistência entre plataformas para o que constitui assédio e os tipos e 
severidade de respostas que o assédio justifica. Eles também enfatizam a 
importância das políticas da plataforma que são escritas em linguagem clara e 
que refletem as normas da comunidade, sugerindo que “os operadores da 
plataforma poderiam trabalhar com as comunidades através de um projeto 
participativo ou de um projeto intencional para normas sociais” (p. 373). O projeto 
participativo permite que todas as partes interessadas (por exemplo, 
desenvolvedores da plataforma, funcionários, investidores, usuários individuais) 
tenham um papel no processo de projeto, de preferência assegurando que a 
plataforma seja segura e utilizável para todos. Entretanto, o projeto participativo 
pode ser difícil quando as plataformas globais devem aderir às normas da 
comunidade local de governança e comportamento online aceitáveis. É por isso 
que uma mistura de abordagens, tais como um projeto e uma política de 
plataforma melhorados combinados com legislação governamental específica, é 
mais provável que tenha um efeito real na redução da VBG online.  
 
 

Formas evolutivas de ativismo feminista  
 
As capacidades sociais e políticas que as tecnologias digitais, e particularmente 
a internet, oferecem, mudaram fundamentalmente as formas de organização 
feminista, tanto online como offline. O surgimento de blogs feministas, aplicativos, 
espaços de discussão e campanhas de mídia social demonstra o uso de espaços 
online onde o ativismo pode assumir, reestruturar e desafiar os discursos e 



32  Gênero e tecnologia 

comportamentos sexistas online. Como temos visto, porém, os espaços online 
também podem ser usados para facilitar ataques misóginos, algo que as ativistas 
feministas têm abordado, por exemplo, através de táticas de vigilante e hashtags.  
 
O vigilantismo digital, ou digilantismo, é uma estratégia às vezes utilizada por 
ativistas feministas para desafiar instâncias de sexismo e misoginia online. Os 
digilantes “respondem através de retaliação coordenada na mídia digital, incluindo 
dispositivos móveis e plataformas de mídia social” (Trottier 2017, 56). No caso do 
digilantismo feminista, estas respostas se concentram principalmente em 
abordagens de nomeação e humilhação, tais como a divulgação pública daqueles 
que praticam a VBG online, estabelecendo blogs e hashtags que circulam 
amplamente seus ataques misóginos e suas declarações ofensivas (Jane 2016, 
288). Jane argumenta que esta forma de ativismo se instalou parcialmente devido 
à falta de recursos institucionais disponíveis em casos de assédio online e serve 
como uma estratégia legítima, embora eticamente questionável, para abordar a 
VBG online. Jane adverte, entretanto, que o envolvimento no digilantismo pode 
colocar ativistas em risco para mais ataques online e poderia “em última instância 
fortalecer culturas extrajudiciais online” (Jane 2016, 292). Em vez disso, Jane 
sugere que uma abordagem híbrida que combine abordagens individualistas e 
coletivistas ao ativismo e à mobilização é imperativa para alcançar as reformas 
institucionais necessárias para combater a violência online.  
 
Outra forma de ativismo feminista online que está se tornando cada vez mais 
influente é o uso de hashtags em sites de mídia social. Um exemplo popular desta 
estratégia é o hashtag #MeToo, que ganhou popularidade em outubro de 2017 e 
mostrou a ubiquidade da violência sexual baseada no gênero no local de trabalho 
(Mendes, Ringrose e Keller 2018).  
 
O hashtag #SolidarityIsForWhiteWomen aborda a questão da raça dentro dos 
movimentos feministas. Criada por Mikki Kendall, o hashtag critica a centralização 
do feminismo nas mulheres brancas, e sua segurança e conforto, às custas das 
mulheres de cor (Kendall 2013). Loza (2014) escreve que os hashtags no Twitter, 
como este, ajudam a construir um “feminismo de coalizão”, um que reconhece a 
diferença sem essenciá-la e promove a unidade através de atos concretos de 
ativismo feminista. Segundo Loza, isto é possível porque as mídias sociais 
permitem que “as mulheres de cor falem umas com as outras além das fronteiras 
e dos limites” (p.1). Entretanto, conduzindo uma análise de tweets contendo o 
hashtag, Holm e Castro (2018) observam que muitos dos tweets mais engajados 
foram escritos por mulheres brancas com chamadas para “ouvir e aprender”. 
Estes tweets foram recentemente escritos por mulheres brancas em uma 
discussão sobre o silenciamento das mulheres de cor nos movimentos feministas. 
Como tal, a plataforma do Twitter, particularmente seu “design inclusivo”, às vezes 
pode levar a “uma neutralização do conflito em busca de consenso” (Holm e 
Castro 2018, 331). Este artigo nos lembra que as plataformas podem tanto 
“democratizar” o espaço discursivo quanto reproduzir dinâmicas de poder, uma 
tensão que molda o potencial político e ativista das plataformas online.  
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CONSIDERAÇÕES PARA O FUTURO  
 
A abordagem da violência online contra mulheres e comunidades marginalizadas 
requer “a participação ativa e cuidadosa de atores estatais e não estatais 
envolvidos na governança da internet” (Suzor et al. 2019, 86). Deve-se reconhecer 
que “embora as TICs oferecessem novos caminhos para comprometer a VBG, 
elas também forneceram a plataforma para compartilhar informações, estabelecer 
redes e construir a capacidade do usuário para combater tal violência” (Baker 
2018, 284). A ênfase deve ser dada a estratégias proativas de prevenção e 
intervenção, em vez de respostas passivas, depois que o dano já tenha ocorrido. 
As TICs já são utilizadas para compartilhar informações, aumentar a 
conscientização e a rede entre as diferenças geográficas, culturais, linguísticas e 
outras. Estas capacidades tecnológicas podem ser aplicadas para combater a 
violência online e, de fato, já o são através de iniciativas feministas formais e 
informais.   
 
Existem claras lacunas na pesquisa em torno de VBG e TICs, e isto, por sua vez, 
afeta a forma como a política é escrita. Tanto a legislação governamental quanto 
as políticas de plataforma destinadas a prevenir a violência digital precisam de 
dados quantitativos em maior escala, especialmente para entender como o risco 
de violência online pode impedir que as mulheres tirem proveito de usos 
potencialmente capacitadores das TICs por medo de retaliação e assédio. Outra 
área que carece de pesquisa crucial é a experiência de comunidades 
marginalizadas online e como essas populações enfrentam formas únicas de 
violência que podem exigir soluções específicas. Além disso, acadêmicos e 
formadores de políticas devem interrogar os preconceitos embutidos em suas 
epistemologias e métodos de pesquisa, particularmente a tendência de “assimilar 
a heterogeneidade de contextos diversos e de encobrir diferenças e 
especificidades culturais” (Milan e Treré 2019, 324).  
 
Também é necessário analisar cuidadosamente de onde vêm as pesquisas e os 
dados disponíveis. Iniciativas como a parceria EQUALS apoiada pela ONU são 
desenvolvidas em colaboração com empresas de tecnologia - neste caso, a 
GSMA - o que significa que os números do setor estão tanto definindo políticas 
quanto liderando a pesquisa. Tais parecias sinalizam um possível conflito de 
interesses; assim, devemos nos preocupar com a falta de regulamentação de 
suas atividades e com a falta de transparência sobre as implicações dessa falta 
de regulamentação para os usuários. 
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USO RESPONSÁVEL DE DADOS E 
PRIVACIDADE 
 
 
VISÃO GERAL  
 
Como a infraestrutura digital permite a produção e coleta de cada vez mais dados 
pessoais, as preocupações éticas relacionadas à privacidade do usuário e ao uso 
responsável dos dados pessoais pelos governos, plataformas online, corporações 
de telecomunicações e outras entidades têm se tornado cada vez mais centrais 
para a inovação tecnológica e as decisões políticas relacionadas. O uso de 
dispositivos tecnológicos pessoais, tais como telefones celulares e aplicativos 
móveis, computadores e “wearables”, constituem uma das principais vias através 
das quais os dados dos usuários são coletados (Arias et al. 2015; Binns et al. 
2018; Book e Wallach 2015; Rehman et al. 2015; Seneviratne et al. 2017). À 
medida que estas tecnologias se tornam cada vez mais integradas na vida 
cotidiana, há também um risco crescente de uso irresponsável dos dados dos 
usuários, o que impacta os usuários de formas que eles podem não estar cientes. 
De fato, os usuários estão em grande parte desinformados sobre como seus 
dados são coletados e utilizados, em parte porque as entidades que os coletam 
muitas vezes não fornecem uma explicação clara de suas políticas sobre retenção 
de dados (International Data Responsibility Group 2017). 
 
É claro que o gênero desempenha um papel significativo na concepção e 
implementação das TICs, portanto não deve ser surpresa que as formas de 
vigilância online sejam muitas vezes implicitamente, se não explicitamente, de 
gênero (Van der Meulen e Heynen 2016). Já vulneráveis às ameaças à segurança 
online, as mulheres e meninas enfrentam riscos maiores à privacidade de seus 
dados que muitas vezes passam desapercebidos. As mulheres são geralmente 
mais preocupadas com a privacidade online do que os homens, mas tendem a 
possuir menos habilidades técnicas relacionadas ao gerenciamento de dados 
pessoais e têm menos autoconfiança sobre suas habilidades (Park 2015; Rowan 
e Dehlinger 2014). Quando as mulheres têm essas habilidades, porém, é mais 
provável que elas as usem para se engajar em comportamentos de proteção de 
privacidade (Hoy e Milne 2010). Como tal, o papel do gênero precisa ser 
adequadamente examinado no discurso sobre privacidade e proteção de dados, 
não apenas como uma única categoria de análise, mas como uma estrutura 
analítica que ajuda a iluminar como a vigilância online e a coleta de dados 
articulam simultaneamente a dinâmica da raça, sexualidade, habilidade, classe, 
saúde e outras variáveis de gênero. 
 
No momento, não existe consenso sobre as abordagens de privacidade e 
proteção de dados, assim como o uso responsável dos dados pessoais. As 
regulamentações governamentais são inexistentes, mal implementadas ou muito 
diferentes entre nações, particularmente nos países em desenvolvimento 
(UNCTAD 2016). As regulamentações que existem estão muitas vezes 
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desatualizadas, não tendo acompanhado o ritmo da inovação tecnológica e das 
práticas atuais de dados utilizadas pelos setores privado e público (Wu 2014). 
Esta falta de supervisão complica os esforços para desenvolver “abordagens 
padronizadas e escalonáveis de gestão de risco e acesso aos dados” (Pawelke et 
al. 2017, 54). Além dos desafios legais, questões urgentes de privacidade dos 
dados em relação ao projeto da plataforma e práticas de coleta e uso de dados 
devem ser abordadas. Assim, abordar a questão do uso responsável de dados e 
privacidade é uma tarefa dupla: significa não apenas escrever uma legislação 
abrangente e padronizada em torno da privacidade de dados, mas também 
repensar como a proteção de dados é incorporada ou excluída dos projetos de 
plataformas, coleta de dados e análise de dados.  
 
Usando preocupações éticas em torno do aumento da coleta de dados dos 
usuários como ponto de partida, esta seção aborda algumas das questões-chave 
relacionadas à privacidade de dados de uma perspectiva feminista, incluindo a 
crescente coleta de dados, o imperativo de os usuários rastrearem seus próprios 
dados, os perigos dos algoritmos orientados por dados e modelos alternativos de 
privacidade e consentimento para a coleta e uso de dados. A seção também 
discute possíveis abordagens a estas questões, tanto através de políticas como 
de inovações tecnológicas.  
 
 
POR QUE É IMPORTANTE  
 
Embora os sistemas de informação anteriores também levantassem a questão do 
uso responsável de dados e privacidade, o aumento da mídia digital e da internet 
mudou radicalmente a forma como as informações pessoais são compartilhadas, 
coletadas e compreendidas, tornando a proteção de dados uma questão atual e 
controversa (Nissenbaum 2011). Do ponto de vista dos direitos humanos, é claro 
que os usuários devem ter controle sobre seus próprios dados e como eles são 
usados por outros, mesmo quando os ambientes online tornam este direito difícil 
de definir e proteger. Como tal, é imperativo que a tecnologia e as políticas de 
informação levem em conta os direitos humanos fundamentais e as preocupações 
da sociedade, incluindo os direitos das mulheres à segurança e privacidade online 
e a questão de como os custos, benefícios e riscos da inovação tecnológica são 
distribuídos.  
 
Considerar a proteção de dados através de uma estrutura feminista nos permite 
explorar como os dados podem operar tanto como um bem social quanto como 
um meio de consolidar o poder nas mãos de uns poucos privilegiados. Pensar de 
forma interseccional também expande a conversa para incluir a complexidade 
cultural e a diversidade de tecnologias e práticas digitais como um fator na forma 
como os indivíduos negociam a privacidade dos dados. Assim, esta seção adota 
o “feminismo de dados” de D’Ignazio e Klein (2020) como uma estrutura 
interseccional para examinar as formas pelas quais “as práticas padrão na ciência 
de dados servem para reforçar ... as desigualdades existentes”, e como a ciência 
de dados pode ser empunhada “para desafiar e mudar a distribuição do poder” 
em um mundo conectado digitalmente (pp. 8-9). A tensão entre estes dois usos 
dos dados é o que dá tanta importância à questão dos dados responsáveis e da 
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privacidade. Devemos interrogar criticamente a relação de transferência de dados 
para o poder a fim de assegurar que os dados sejam usados como uma 
ferramenta para revelar e desmantelar sistemas de opressão que prejudicam as 
mulheres e as comunidades marginalizadas.  
 
 
PRINCIPAIS QUESTÕES E TENDÊNCIAS   
 

A “dataficação” da vida cotidiana  
 
A inovação tecnológica sem dúvida aumentou a quantidade de informações 
disponíveis sobre os comportamentos online das pessoas, o que significa que 
quase tudo o que os usuários fazem com tecnologias e mídias digitais pode ser 
transformado em informações utilizáveis na forma de dados (Van Dijck 2014). A 
cultura participativa online, como o crescimento da criação de conteúdo e de sites 
de redes sociais, facilitou o compartilhamento eficiente de informações pessoais 
por indivíduos e sua posterior coleta por governos, plataformas digitais e outros 
indivíduos. Van Dijck (2014, p.198) escreve que esta cultura contribuiu para o que 
muitos chamam de “dataficação” da vida diária, ou a transformação da “ação 
social em dados quantificados online”. Esta mudança tem profundas implicações 
na forma como os indivíduos navegam nas relações sociais e econômicas em 
ambientes digitais, particularmente na dinâmica de poder entre eles mesmos e as 
entidades maiores que coletam seus dados. 
 
Embora existam poucos estudos comparando a coleta de dados online de homens 
e mulheres, sabemos que os impactos da coleta de dados variam muito com base 
no gênero. Por exemplo, aplicativos de rastreamento de dados que coletam 
informações sobre o histórico reprodutivo de uma mulher podem expor os 
usuários a uma grande variedade de riscos que vão desde violações de 
privacidade até recuo público. Um estudo da Consumer Reports de 2016 
descobriu que graves falhas de segurança no Glow, um aplicativo de rastreamento 
menstrual com cerca de 4 milhões de usuários, permitiu o acesso fraudulento a 
informações, incluindo se uma mulher estava grávida ou se ela tinha sofrido algum 
aborto (Beilinson 2016). Ao construir salvaguardas de privacidade e divulgar usos 
secundários de dados aos usuários, os desenvolvedores de aplicativos devem 
considerar as disparidades de gênero nos riscos que as pessoas enfrentam se 
alguém acessar suas informações privadas de saúde sem sua permissão. O 
estigma que envolve muitas experiências reprodutivas possíveis é muito maior 
para as mulheres do que para os homens (Sen, Östlin e George 2007).  
 
Preocupações como estas são altamente relevantes no Sul Global, especialmente 
porque os gigantes da tecnologia buscam seus “próximos bilhões de usuários” e 
os países lidam com a regulamentação do armazenamento e revenda dos dados 
dos usuários pelas empresas de tecnologia. Desenvolveu-se uma economia 
global do conhecimento que se baseia no valor econômico dos dados pessoais 
que foram produzidos e coletados pelas tecnologias digitais. Chamando esta 
mudança de “capitalismo de vigilância”, Shoshana Zuboff (2015, 75) argumenta 
que esta forma de publicação de dados reflete uma “lógica de acumulação” que 
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usa dados para prever e modificar o comportamento humano online para fins 
comerciais. Esta ênfase na receita associada ao controle de grandes quantidades 
de dados é central para uma análise das práticas de dados de Uber em São Paulo 
(Firmino, Cardoso e Evangelista 2019). Os pesquisadores observam que a 
dependência da empresa em relação à vigilância através da coleta de dados 
compõe a precária posição econômica de seus motoristas, pois permite que eles 
sejam vigiados tanto por Uber como pelos parceiros e clientes de Uber. Esta 
vigilância dupla, combinada com o mercado de trabalho mal regulado do Brasil, 
cria uma tempestade perfeita na qual as forças de trabalho podem ser exploradas 
através de mecanismos de controle extremo. Também vale a pena notar que 
muitos motoristas Uber no Norte Global são imigrantes de países do Sul Global, 
o que levanta preocupações sobre como as empresas de tecnologia utilizam as 
disparidades econômicas entre países e populações em seu benefício (Rosenblat 
2018). 
 
Por outro lado, os dados podem ser aproveitados para resistir ou criticar as formas 
pelas quais as informações são atualmente coletadas pelos governos e 
instituições. Por exemplo, Ricaurte (2019) discute o projeto Femicides in Mexico 
(Feminicídios no México), liderado por cidadãos, que fornece dados detalhados 
sobre feminicídios, informações que o governo mexicano não coleta nem fornece 
para uso público. Estes dados, incluindo detalhes sobre a vítima e a localização 
do crime, são compilados a partir de fontes de notícias e mídia e depois 
visualizados em um mapa interativo. Ricaurte (2019, 360) escreve que o projeto 
“fornece um exemplo de resistência dos cidadãos à política de invisibilidade 
forçada pelo governo contra comunidades marginalizadas e vulneráveis”, 
chamando a atenção necessária tanto para a violência de gênero no México 
quanto a relutância do governo em tomar medidas. Outro exemplo inclui a criação 
pela Kimberly Seals Allers do aplicativo Irth, que combina dados de origem pública 
com princípios de justiça social (D’Ignazio e Klein 2020, 46). O aplicativo funciona 
como uma plataforma de informação pública e uma ferramenta de 
responsabilização pela saúde materna da mulher negra. Os usuários contribuem 
com descrições de suas experiências em determinadas clínicas ou com médicos 
particulares para permitir que pessoas de sexo, raça e origens socioeconômicas 
marginalizadas olhem para o tipo de cuidados de saúde materna que outras como 
elas experimentam. 
 
Em última análise, como os dados são tratados como uma commodity, eles estão 
necessariamente ligados a sistemas econômicos globais nos quais certas 
populações se beneficiam à custa de outras. Alguns até se referiram a esta 
relação como “colonialismo de dados”, argumentando que dados do Sul Global 
estão sendo extraídos por empresas tecnológicas do Norte Gobal para fins de 
lucro, semelhante às relações coloniais de exploração e controle (Couldry e Mejias 
2019; Milan e Treré 2019). Ricaurte (2019) também enfatiza que a coleta de dados 
é adotada pelos governos e outros atores do Sul Global, levando a formas internas 
de colonização. Independentemente de como a questão é enquadrada, deve 
haver uma atenção crítica sobre como esses sistemas de vigilância e coleta de 
dados operam de forma desigual entre geografias e identidades e servem para 
promover interesses particulares.  
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O aumento do auto rastreamento 
 
À medida que os governos, as empresas de telecomunicações e as plataformas 
digitais começaram a monitorar e coletar informações pessoais das pessoas, os 
indivíduos também começaram a usar as mesmas tecnologias para registrar as 
características de suas vidas para seus próprios usos. Referida como auto 
rastreamento, esta forma de coleta de dados, geralmente facilitada através de 
aplicativos móveis, é normalmente usada por indivíduos para melhorar suas vidas 
de alguma forma. Exemplos incluem aplicativos de rastreamento de humor, onde 
os usuários inserem informações descrevendo seu estado emocional e sua saúde 
mental, e aplicativos que ajudam os usuários a rastrear seus gastos. De fato, a 
socióloga Deborah Lupton (2016) estimou que em 2016 havia mais de 160.000 
aplicativos móveis de rastreamento disponíveis no mercado e que aplicativos 
relacionados à saúde e ao fitness, como aqueles que rastreiam dados biométricos 
como calorias consumidas ou quilômetros corridos, eram mais populares em 
termos de downloads. Os “Wearables”, ou sensores móveis que podem ser 
fixados ou usados no corpo, como o Fitbit da Nike, também são formas comuns 
de rastrear dados de saúde física. 
 
É importante distinguir o auto rastreamento de outras formas de vigilância 
biométrica que produzem dados que não podem ser controlados ou acessados 
pelo indivíduo, tais como os scanners de corpo inteiro frequentemente utilizados 
nos aeroportos dos EUA (Vaughan 2015) ou a recente decisão de Bangladesh de 
exigir registro biométrico, principalmente impressões digitais, para todos os 
usuários de telefones celulares (Ahmed et al. 2017). Estes exemplos são 
frequentemente descritos como necessários para garantir a segurança pública ou 
nacional, enquanto que o auto rastreamento biométrico é geralmente realizado 
para uso pessoal. 
 
A maior parte das respostas às tecnologias de auto rastreamento tem sido 
positiva, com médicos elogiando aplicações de tele saúde por permitirem tratar 
pacientes à distância e os próprios pacientes apreciando um maior controle sobre 
sua própria saúde (Elias e Gill 2018). Os impactos dessas formas de autocontrole 
podem ser vistos, por exemplo, no crescente consenso cultural no Norte Global e 
além dessas posições expectantes das famílias, e particularmente das mulheres, 
como “sujeitos conscientes da saúde” (Johnson, 2014, p.330). Complicando a 
noção de que o automonitoramento é voluntário, isto coloca um imperativo social 
sobre as mulheres grávidas para assumir cada vez mais seus próprios cuidados 
relacionados à saúde, rastreando os detalhes minuciosos de sua saúde física 
durante a gravidez. Embora estes processos de documentação possam 
proporcionar uma sensação de segurança para as mulheres (Lupton e Pedersen 
2016), os aplicativos que fornecem informações sobre saúde e permitem aos 
usuários rastrear suas gravidezes muitas vezes trazem uma “heteronormatividade 
padrão ... visível no projeto técnico, estético e terapêutico dos aplicativos”. Estes 
padrões de design “assumem que os usuários estão em conformidade com as 
normas heterossexuais e de gênero”, excluindo assim os usuários LGBTQ e suas 
famílias (Ley 2017, 104).  
 
Esta observação apoia o argumento de Lisa Nakamura (2015) de que a vigilância 
biométrica serve para reforçar não apenas noções normativas de materialização, 
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mas também normas sociais hegemônicas. Ela argumenta que as formas 
biométricas de vigilância servem a duas funções: “regular, definir e controlar 
populações e criar novos corpos de gênero, racializados, com e sem deficiência 
através de meios digitais” (p. 221). A vigilância biométrica, como o 
reconhecimento facial ou de voz, muitas vezes “falha” na leitura de corpos que 
não estão em conformidade com os padrões normativos de incorporação. Por 
exemplo, as pessoas trans e de gênero não-conforme têm problemas particulares 
com a segurança biométrica e de fronteiras humanas porque seus corpos e 
identidades são comumente lidos como enganosos pela vigilância de máquinas 
(Beauchamp 2018). Os corpos e sujeitos não-normativos, portanto, são 
produzidos como invisíveis e hipervisíveis, tornando-os assim acessíveis para 
várias formas de intervenção estatal e extra estatal. 
 
No final das contas, as tecnologias de auto rastreamento estão mudando a forma 
como os indivíduos interpretam e negociam suas experiências de saúde e 
autoidentidade. Embora estas práticas permitam às pessoas monitorar de perto 
sua saúde e mudar seu comportamento para resultados mais favoráveis, alguns 
acadêmicos se preocupam que estas tecnologias façam com que os indivíduos 
internalizem o mesmo raciocínio que impulsiona a coleta de dados online - ou 
seja, lógicas de controle e quantificação (Gutierrez 2016). De Souza, por exemplo, 
sugere que a prática do auto rastreamento produz “o cidadão neoliberal ideal: o 
indivíduo auto otimizador que voluntariamente monitora, mede, regula e coleta 
dados biométricos ... assumindo o controle de seus próprios corpos em um nível 
minucioso e detalhado” (De Souza 2013). A retórica individualista de 
autopromoção desloca a gestão da saúde de instituições como sistemas de saúde 
e ONGs focadas na saúde para os próprios indivíduos. Assim, à medida que o 
mercado de produtos wearables de saúde se expande em países de baixa e 
média renda e as iniciativas de desenvolvimento posicionam as tecnologias de 
monitoramento de saúde como um meio de melhorar os resultados de saúde e a 
alfabetização sanitária entre suas populações-alvo (ver, por exemplo, o programa 
Wearables for Good da UNICEF [Palmer e Gershbein 2017]), devemos pensar 
criticamente sobre como essas práticas tecnológicas podem colocar um fardo 
indevido e insustentável sobre o indivíduo.  
 
 

As consequências não intencionais dos algoritmos  
 
Os algoritmos estruturam a atividade humana online – eles criam anúncios 
personalizados, recomendam artigos de notícias e combinam indivíduos em 
aplicativos de encontros, entre uma ampla (e crescente) variedade de outras 
funções. Uma consequência do aumento do papel dos algoritmos na vida 
contemporânea é o risco de que sistemas de opressão que afetam a forma como 
negociamos as relações sociais offline se infiltrem nas arquiteturas digitais de 
nossas vidas online. Embora os algoritmos sejam cobertos na seção “Acesso, uso 
e desigualdade” deste relatório, também estão ligados a questões de privacidade 
e segurança de dados. Os algoritmos realizam cálculos e fornecem resultados 
com base nos conjuntos de dados que os humanos fornecem. Isto significa que 
os algoritmos refletem as desigualdades que estão presentes nos dados no início, 
e reforçam estes enviesamentos nos resultados que eles nos dão.  
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Assim, Megan Garcia (2016, p. 112) define o viés algorítmico como: “Quando uma 
programação aparentemente inócua assume os preconceitos tanto de seus 
criadores quanto dos dados que alimenta”. Muitas vezes, os preconceitos 
algorítmicos resultam em parte da representação desigual de mulheres e minorias 
nos conjuntos de dados de treinamento usados para criar modelos de inteligência 
artificial (IA). Como resultado, por exemplo, empréstimos e créditos podem ser 
negados às mulheres (Vigdor 2019), seu crescimento econômico pode ser 
dificultado, ou programas de reconhecimento de fala podem identificar mal as 
palavras faladas pelos negros a taxas muito maiores do que para os brancos 
(Koenecke et al. 2020). O conceito de “opressão algorítmica” da Sofiya Noble se 
refere a este fenômeno, no qual resultados de buscas racistas e sexistas, o 
marketing direcionado e outras formas de exploração de dados algorítmicos não 
são falhas em um sistema de informação supostamente imparcial, mas 
características fundamentais do sistema operacional da web (Noble 2018).  
 
O viés algorítmico também é frequentemente entrelaçado com os objetivos 
comerciais das plataformas digitais. Usando vlogs de beleza como um estudo de 
caso, Bishop (2018) explora como os algoritmos do YouTube criam “uma 
hierarquia discriminatória de vloggers, favorecendo os atores sociais de classe 
média que fazem conteúdo altamente alinhado com as exigências e necessidades 
dos anunciantes” (p. 69). Vídeos feitos por criadores de conteúdo que aderem a 
desempenhos normativos de feminilidade são colididos em resultados de busca e 
listas de vídeos recomendados e, assim, tornam-se particularmente visíveis na 
plataforma, numa tentativa de cultivar mercados concentrados. Mais visibilidade 
claramente se traduz em mais espectadores, o que é economicamente benéfico 
tanto para os vloggers quanto para os anunciantes. Desta forma, um algoritmo 
contribui para a estratificação classificada e de gênero de certos tipos de 
conteúdo, orientando as mulheres para “conteúdo feminizado comercialmente 
reconhecido” (Bishop 2018, p. 81). 
 
Os esforços para lidar com esses vieses incluem a reciclagem de algoritmos 
usando conjuntos de dados mais inclusivos, a alteração de associações 
algorítmicas para reduzir o viés de gênero e a investigação das formas como os 
algoritmos preditivos treinados em dados de um mundo de disparidades raciais, 
socioeconômicas e de gênero irão cocriar e perpetuar essas mesmas 
disparidades (Nobre 2018). Estes esforços devem olhar tanto para as funções do 
algoritmo em relação a seus inputs quanto para os significados que as operações 
do algoritmo têm no contexto sociocultural mais amplo em que ele opera. 
Entretanto, como dizem D’Ignazio e Klein (2020), tentar interrogar os vieses 
embutidos nos algoritmos é como confrontar uma caixa-preta: a maioria dos 
algoritmos são proprietários e os conjuntos de dados de treinamento raramente 
são tornados públicos. Dado que o uso de dados dos consumidores na tomada 
de decisão algorítmica raramente é transparente, há necessidade de um estudo 
mais aprofundado dos tipos de influência que os padrões de uso da internet por 
gênero podem ter nos vieses algorítmicos, especialmente porque os algoritmos 
usam o comportamento passado para prever, e muitas vezes restringir, o 
comportamento futuro (D’Ignazio e Klein 2020, 55). 
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Repensar a privacidade online 
 
Embora o direito à privacidade e ao consentimento estejam inscritos na legislação, 
os regulamentos sobre como esses direitos são aplicados nas TICs ou estão em 
um patchwork ou ainda não estão em vigor. De acordo com um relatório de 2016 
divulgado pela ONU, os países se enquadram em grande parte em uma de três 
categorias: não ter legislação de proteção de dados, ter legislação que inclua 
lacunas e isenções significativas, ou ter legislação que permita às empresas 
determinar o escopo da proteção de dados que oferecem (UNCTAD 2016). Dada 
a natureza global das redes de TICs, a ONU defende a colaboração 
transfronteiriça para gerar regulamentações de dados verdadeiramente eficazes 
“como uma forma de criar um ambiente mais previsível para todos os interessados 
envolvidos na economia da informação e para criar confiança online” (UNCTAD 
2016, xi). Entretanto, será difícil conseguir tal colaboração a menos que todas as 
partes interessadas sejam consultadas, uma tarefa praticamente impossível à luz 
da ubiquidade e da natureza de longo alcance das TICs.  
 
Enquanto isso, as redes globais de especialistas e organizações estão 
colaborando para desenvolver sugestões de trabalho para princípios e padrões 
de dados responsáveis, tais como o International Data Responsibility Group. Em 
seu relatório anual, o grupo delineou três recomendações para a proteção da 
privacidade dos dados avançando: colocar “privacidade desde o projeto” em ação; 
focalizar a responsabilidade no uso dos dados; e centrar a transparência, a 
confiança e o controle dos usuários. De acordo com o relatório, em um sentido 
prático, a “privacidade desde o projeto” significa abordar ativamente a privacidade 
através das “dimensões arquitetônica, de governança e operacional” de um 
projeto como um princípio de projeto estrutural (International Data Responsibility 
Group 2017, 13). Além destas considerações de projeto, o grupo solicita a 
melhoria da Governança de dados, por exemplo, estabelecendo padrões internos 
para não causar danos e sendo mais transparente e responsável sobre como e 
por que os dados são coletados. 
 
No entanto, a regulamentação do governo e do setor privado é apenas uma forma 
de abordar a privacidade dos dados, e as intervenções feministas, embora 
poucas, tendem a argumentar que as noções básicas de privacidade e 
consentimento em um ambiente digital precisam ser mais questionadas. Uma 
solução proposta por Danielle Leong (2017) é o “software consensual”, pelo qual 
o software dá aos usuários as informações de que precisam para tomar decisões 
informadas e consensuais e não assume o consentimento implícito para qualquer 
uma das operações do software. O software consensual se afasta dos projetos 
atuais porque se baseia no princípio de ficar ou sair. De acordo com Leong, esta 
abordagem aumenta não apenas a alfabetização digital, mas também a 
transparência. 
 
Entretanto, o modelo de Leong ainda opera em um quadro de notificação e 
consentimento exigindo que os indivíduos sejam notificados e deem o seu 
consentimento antes que seus dados sejam coletados, algo que outras 
acadêmicas feministas têm contestado. É fundamental para os modelos de 
notificação e consentimento a ideia de que a privacidade e o consentimento são 
direitos individuais que pertencem a sujeitos soberanos, obscurecendo a 
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realidade de que estes conceitos são negociados como funções das relações de 
poder entre grupos de pessoas. Em vez disso, a Nissenbaum (2011) aponta que 
os modelos de aviso e consentimento operam na suposição de que os indivíduos 
são capazes de escolher livremente o que fazem ou não querem fazer online. Na 
realidade, não há opção de exclusão em uma sociedade em rede - fazer isso pode 
resultar na perda de serviços e recursos integrais para, por exemplo, encontrar 
trabalho ou conectar-se com amigos. Criticando noções de ambientes digitais 
inteiramente separadas de nossas vidas materiais, Nissenbaum (2011) sugere 
que os protocolos de privacidade online devem seguir em grande parte as normas 
sociais de discrição que estruturam nossas vidas offline, a fim de “[dividir] a 
informação ao longo de contornos contextuais e não ao longo de linhas de 
propriedade corporativa” (p. 44). Assim, se uma plataforma digital se refere a si 
mesma como um revendedor de livros, por exemplo, então espera-se que essa 
plataforma siga as mesmas normas de privacidade de uma livraria física.  
 
De forma semelhante, Weinberg (2017) também critica a ideia de privacidade 
fundada no individualismo porque, como ela observa, “as preocupações com os 
direitos de privacidade individuais tendem a ofuscar como as tecnologias de 
informação produzem lucro ... através do agregado de dados anônimos de todos 
os usuários” (p. 16). Embora os indivíduos possam usar o discurso dos direitos de 
privacidade para acessar recursos legais, Weinberg argumenta que as 
abordagens à proteção de dados devem considerar a privacidade como uma 
condição coletiva e social, a fim de abordar completamente como a coleta de 
dados funciona em grande parte online - ou seja, através da coleta em massa de 
dados relativamente anônimos que é ideal para “o mascaramento da 
desigualdade ... e para a multiplicação de ferramentas e técnicas lucrativas, que 
podem escapar à auditoria, regulamentação e controle social” (Appadurai 2015, 
102). Como tal, as perspectivas feministas sobre a proteção de dados abalam 
muitas das suposições subjacentes incorporadas na legislação existente; nos 
exortam a pensar em como a coleta de dados afeta os usuários coletivamente, 
embora nem sempre da mesma forma; e oferecem novas rotas para a 
implementação de medidas regulatórias de forma a apoiar iniciativas de equidade 
digital.  
 
 
CONSIDERAÇÕES PARA O FUTURO  
 
Apesar da crescente atenção e urgência de proteger os dados online, como isso 
poderia ser “apropriadamente, de forma executória e eficaz no mundo virtual sem 
fronteiras da internet com o cenário mutável é um grande desafio” (Wu 2014, 150). 
Muitas das questões relativas à privacidade dos dados se resumem ao fato de 
que os dados são políticos. As tecnologias digitais estão ligadas a uma economia 
política de exploração de dados, e há numerosas forças institucionais e 
ideológicas que moldam a produção e o uso de dados. Entretanto, como 
Hesmondhalgh (2010) enfatizou, não podemos apagar a complexidade cultural 
das práticas digitais e online, entendendo os dados simplesmente como uma 
commodity. Os dados podem ser usados para o bem social, como com o aplicativo 
Irth apresentado anteriormente, e ser aproveitados para fins de resistência e 
ativismo, exemplificado através do projeto Feminicídios no México. As técnicas de 
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dados como modelagem estatística, crowdsourcing e visualização de dados, são 
ferramentas poderosas para combater a desigualdade, incentivando o 
engajamento cívico online e offline, e construindo movimentos progressivos. 
Como tal, estes usos abrem novas possibilidades para a soberania tecnológica e 
a agência de dados.  
 
Seguindo em frente, pode ser útil mudar nosso pensamento do uso responsável 
dos dados para o uso dos dados com prestação de contas. A noção de prestação 
de contas implica um engajamento mais ativo e concreto com as ramificações da 
coleta e uso de dados e exige mudanças estruturais na Governança de dados. 
D’Ignazio e Klein (2020) modelam este paradigma em seu livro Data Feminism, 
incluindo uma seção intitulada “Our Values and Our Metrics for Holding Ourselves 
Accountable”. Este documento colaborativo descreve os valores feministas 
compartilhados que moldam seu projeto e descreve como os autores 
desenvolveram um conjunto de métricas para medir efetivamente até que ponto 
esses valores foram representados em seu livro publicado. Por exemplo, 
D’Ignazio e Klein quiseram centralizar as experiências das pessoas de cor e 
estabelecer uma métrica aspiracional: 75% dos projetos de dados feministas que 
eles discutiram seriam liderados por pessoas de cor. As autoras criaram a métrica 
antes do processo de pesquisa e redação, a consultaram depois de terminar o 
primeiro rascunho do livro, e a consultaram novamente depois de completar o 
rascunho final. No final, elas descobriram que apenas 42% dos projetos que 
consideraram eram liderados por pessoas de cor. Esta métrica serviu como uma 
ferramenta de prestação de contas das autoras por seus valores feministas 
através do projeto, e incluí-la no livro fornece um relato transparente dos sucessos 
e fracassos do projeto. No final, D’Ignazio e Klein comentam: “Os valores não são 
suficientes. Temos que colocar esses valores em ação com prestação de contas 
repetidamente”, o que é um lembrete de que todas as partes interessadas e 
usuários digitais poderiam se beneficiar (p. 221). 
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GOVERNANÇA DE DADOS  
 
 
VISÃO GERAL  
 
Como a tecnologia de IA, Big Data, algoritmos e práticas de política e legislação 
passam por um desenvolvimento contínuo, a forma como nossos dados são 
coletados, gerenciados e governados em primeiro plano nas relações de poder 
existentes (PNUD 2019; EQUALS 2019). No contexto da governança de dados, 
uma complexa rede de regulamentações políticas, leis, partes interessadas e 
atores institucionais e corporativos negociam sobre estruturas de poder, controle 
sobre dados e usos de dados (PNUD 2019; Janssen et al. 2020; NetMundial 
Initiative 2014). A governança de dados e suas hierarquias de poder 
concomitantes, bem como a falta de coleta responsável de dados, afetam as 
populações marginalizadas de forma desproporcional (Gurumurthy e Chami 2017; 
Janssen et al. 2020). Por exemplo, um estudo sobre Singapura e a liderança 
tecnológica feminina constatou que a liderança tecnológica feminina foi vista 
negativamente de maneira geral (Dutta 2018). Da mesma forma, de 32 países da 
OCDE, apenas 4 veem o avanço da e-inclusão como um dos 15 objetivos mais 
urgentes. Em geral, este objetivo está classificado em segundo lugar no grupo de 
prioridades e projetado para chegar em apenas 13º lugar em 2022 (OCDE 2017). 
Da mesma forma, o relatório ODS da ONU indica que apenas 10 dos “54 
indicadores de igualdade de gênero são classificados como ‘monitorados de forma 
confiável’ em nível global” (Rose Taylor 2020, 9; ONU Mulheres 2020b). 
 
A inclusão digital de populações marginalizadas por fatores como idade, 
habilidade, orientação sexual, identidade de gênero ou raça não é atualmente 
entendida como um objetivo essencial dentro da formulação de políticas e da 
governança de dados (Clarke 2020; Stone e Calderon 2019). Alinhado com isto, 
Rose Taylor observa que as políticas existentes não são concebidas com 
populações marginalizadas e oportunidades equitativas em mente. Ao invés 
disso, elas são estabelecidas para manter e conter o poder para aqueles que já o 
têm. Esta situação reflete a falta de visibilidade dos dados ou de mulheres e 
minorias no nível da elaboração de políticas (Rose Taylor 2020). 
 
Janssen et al. (2020) definem a governança de dados como as formas pelas quais 
as organizações e seu pessoal definem, aplicam e monitoram “os padrões de 
regras e autoridades para dirigir o funcionamento adequado e assegurar a 
prestação de contas por todo o ciclo de vida dos dados e algoritmos dentro e 
através das organizações”. Assim, a governança de dados é “sobre a alocação de 
autoridade e controle sobre dados” (Janssen et al. 2020, XX). Ela “define decisões 
sobre as funções de gerenciamento, políticas e procedimentos que controlam os 
ativos de dados” (Busobozi e Kalema 2017, 5; Holmes 2016). 
 
Uma abordagem interseccional da governança de dados baseada em direitos 
deve considerar não apenas os dados em si, mas também como os dados são 
coletados, gerenciados e finalmente utilizados (Janssen et al. 2020). A 
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governança de dados inclusiva deve seguir os princípios FAIR, o que significa que 
os dados devem ser “localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis” 
(Stone e Calderon 2019). 
 
Para entender plenamente como o gênero e a governança de dados interagem, 
devemos considerar como os dados que compartilhamos são utilizados, quem se 
beneficia da atual distribuição de poder sobre as TICs e os diferentes usos das 
TICs, e que papel o envolvimento cívico desempenha nestes processos 
(Bouzguenda, Alalouch e Fava 2019). Também é essencial investigar como a 
Quarta Revolução Industrial pode prejudicar mais algumas comunidades do que 
outras, bem como quais fatores impactam a elaboração de políticas públicas e 
privadas das TICs e dos marcos legais.   
 
 
POR QUE É IMPORTANTE  
 
Embora a coleta de dados responsável e sensível ao gênero seja central para 
uma governança de dados responsável, as atuais políticas digitais e estruturas 
legais raramente criam ambientes seguros, capacitadores e que empoderam para 
as populações marginalizadas. Uma enquete da UNESCO sobre a inclusão digital 
de populações pouco qualificadas em países de baixa e média renda constatou 
que baixos níveis de alfabetização digital em conjunto com interfaces de usuário 
complexas podem impedir que os usuários participem dos benefícios das TICs, 
particularmente aquelas tecnologias que foram criadas para promover a inclusão 
e a participação digital (UNESCO 2018). Questões com a governança de dados 
existente e o grande número de propostas regulatórias com falhas destacam a 
dificuldade de estabelecer soluções de governança de dados viáveis e equitativas 
(Bouzguenda, Alalouch e Fava 2019). Uma abordagem baseada em direitos de 
gênero no contexto de governança de dados e elaboração de políticas permite o 
desenvolvimento de práticas de dados confiáveis, justas e com prestação de 
contas que estejam de acordo com as necessidades específicas do contexto 
(Stone e Calderon 2019). Gurumurthy e Chami (2017) pedem a inclusão de mais 
interseccionalidade na pesquisa baseada em direitos como forma de mitigar as 
disparidades de gênero online e estabelecer leis de privacidade e segurança de 
dados que protegerão as populações mais marginalizadas e seus direitos de 
dados. 
 
 
PRINCIPAIS QUESTÕES E TENDÊNCIAS  
 

Produzir cidadãos inteligentes 
 
As “cidades inteligentes” são a fusão da tecnologia e da paisagem urbana 
(Yigitcanlar et al. 2019), sendo os espaços urbanos “hubs de inovação tecnológica 
em oposição às cidades de desenvolvimento sustentável” (Bouzguenda, Alalouch 
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e Fava 2019, 47). Enquanto a cidade inteligente foi inicialmente conceitualizada 
em relação aos desafios ambientais da vida urbana, agora é entendida 
principalmente no contexto das TICs. Lips (2020) observa que o bem-estar social 
dos que vivem em cidades inteligentes repousa no fato de os sistemas de 
informação serem “distribuídos, transparentes, confiáveis e controlados pelo 
usuário” (p. ). Portanto, é fundamental que os governos ajam de acordo com os 
princípios de dados responsáveis e transparência política, garantindo ao mesmo 
tempo o direito de cada cidadão à privacidade, propriedade e autonomia dos 
dados pessoais. Dito isto, o Fórum Econômico Mundial (2017) observou um 
aumento nos esforços dos países para criar políticas, regulamentos e sistemas 
compartilhados de cidades inteligentes, particularmente na Estônia, Índia, 
Singapura e nos Emirados Árabes Unidos. 
 
A iniciativa GovTech de Singapura mostra o potencial das cidades inteligentes 
para melhorar a sociedade. Participativa e baseada no usuário, a GovTech 
incorpora inteligência artificial, robótica e cadeia de bloqueio para identificar os 
“produtos e serviços mais benéficos para os cidadãos” (Fórum Econômico Mundial 
2017). O governo de Singapura também criou o Technology Skills Accelerator 
Project (TeSA), uma iniciativa tripartite destinada a desenvolver as habilidades 
digitais dos profissionais das TICs. O governo de Ruanda faz parte de uma 
parceria público-privada que reduziu o custo e a linha do tempo associados à 
prestação de serviços governamentais, ao mesmo tempo em que aumentou a 
transparência e eficiência dos serviços (Fórum Econômico Mundial 2017). 
 
Um estudo da liderança feminina nos campos da STEM em Singapura descobriu 
que os valores culturais tradicionais confucionistas, que identificam os homens 
como provedores domésticos, resultam na representação desproporcional dos 
homens nas carreiras da STEM. Assim, as mulheres que trabalham nos campos 
da STEM relataram que a liderança feminina “não era apreciada”. O estudo 
observa que, dos 52 participantes do sexo feminino, apenas quatro 
desempenharam pelo menos um papel de liderança de nível baixo a médio (Dutta 
2018). Ao não reconhecer estas realidades, o modelo de cidade inteligente e 
sociedade de Singapura negligencia os desafios normativos e educacionais que 
as mulheres enfrentam ao tentar obter emprego, capacidades e posições de 
liderança das TICs. 
 
 

Os efeitos da IA no recrutamento de talentos 
 
As questões em torno da governança de dados incluem vieses algorítmicos em 
programas de recrutamento de talentos baseados em IA, onde programas de 
vídeo de IA, tais como WePow, HireVue e SparkHire, analisam as emoções dos 
candidatos, movimentos dos olhos, cadência de voz e idade e então sugerem os 
candidatos mais adequados para o cargo a ser preenchido. Além das questões 
de consentimento e privacidade de dados, tais programas baseados na IA são 
racialmente tendenciosos e frequentemente interpretam e codificam mal as 
expressões dos candidatos, tais como voz, inflexão e sotaque (Fernández e 
Fernández 2019). Além disso, há evidências de que o processamento racialmente 
tendencioso da coleta de dados biométricos pode impedir grupos racializados de 
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acessar as mesmas oportunidades de emprego que candidatos não 
marginalizados e não minoritários (Cook et al. 2019; ver as seções “Acesso, uso 
e, desigualdade” e “Os efeitos de uma pandemia global: a COVID-19” neste 
relatório). 
 
 

Da identidade às identidades digitais 
 
Um número crescente de países depende das TICs e da IA para fornecer serviços 
governamentais aos cidadãos (Fórum Econômico Mundial 2017). Quando 
governada de forma responsável e consensual, a IA pode ter benefícios sociais 
significativos, especialmente em termos de mitigação das desigualdades em 
saúde, educação e governança (PNUD 2019). No Japão, por exemplo, a 
padronização das colaborações bilaterais e trilaterais entre e com todos os atores 
levou a um aumento na cibersegurança e no compartilhamento de inteligência. Da 
mesma forma, a Alemanha implementou uma estrutura legal em 2015 com o 
objetivo de combater o ciberterrorismo através de TICs avançadas (Fórum 
Econômico Mundial 2017). 
 
Enquanto Big and Open Linked Data (BOLD) podem levar os governos a analisar 
o comportamento dos indivíduos, aumentar o controle e reduzir a privacidade, o 
BOLD também pode ajudar os governos a promover relacionamentos com seus 
cidadãos, outros governos, agências de ICT4D e partes interessadas corporativas 
que se baseiam nos princípios de justiça e transparência (Janssen et al. 2020). 
 
Aadhaar, um dos maiores sistemas de identidade digital baseados em biometria 
do mundo, atribuiu mais de 1,15 bilhão de identidades únicas a cidadãos a Índia 
desde 2009 e deu acesso digital a serviços governamentais. Dado que as 
populações marginalizadas na Índia muitas vezes não têm identificação pessoal 
e, como resultado, são excluídas do acesso a serviços de saúde, educação e 
benefícios governamentais, o serviço da Aadhaar tem sido especialmente 
benéfico para aqueles que anteriormente não conseguiam acessar muitos 
serviços governamentais (Fórum Econômico Mundial 2017). 
 
No entanto, Gurumurthy e Chami (2017) observam que a prática diverge da teoria. 
Os pesquisadores observam que, em Gujarat, foi negado às mulheres o acesso 
aos direitos de maternidade porque “sua autenticação biométrica falhou devido a 
erros na ligação de suas informações pessoais com sua identificação única” (Ibid). 
Devido a um erro de sistema e à ausência de estruturas de política de dados, 
estas mulheres ficaram sem o apoio a que tinham direito legalmente. 
 
Da mesma forma, a China colaborou com o Sesame Credit para desenvolver um 
“sistema nacional de crédito social, que classifica o nível de confiabilidade de cada 
cidadão” (Gurmurthy e Chami 2017). Como parte do plano da China para criar um 
governo totalmente digital, o sistema de crédito da China visa conter todas as 
informações do governo e do cidadão, incluindo violações menores de tráfego, 
que ele então usa para determinar os limites de crédito para os requerentes de 
empréstimo. Sem surpresas, esta abordagem tem se mostrado muito controversa. 
Tal sistema não só infringe os direitos de privacidade dos cidadãos, mas também 
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pode resultar em maior policiamento, bem como exclusão social e econômica para 
alguns cidadãos. Além disso, Gurumurthy e Chami estimam que, na ausência de 
leis de proteção de dados, o aumento da vigilância nacional pode e levará a um 
aumento no policiamento dos corpos das mulheres. Isto é especialmente verdade 
no Sul global, onde as normas culturais frequentemente superam as leis de 
proteção de dados (Gurumurthy e Chami 2017). 
 
 

A politização dos corpos das mulheres 
 
A coleta em larga escala de dados pessoais e de saúde pode impor 
consequências significativas e potencialmente negativas, especialmente para as 
mulheres e outros grupos minoritários (Corple e Linabary 2020; Gurumurthy e 
Chami 2017). A Big Data Online tende a ser percebida como “desencarnada e 
sem lugar”, o que reduz as preocupações das pessoas com a privacidade dos 
dados em ambientes online (Corple e Linabary 2020). No entanto, dentro de 
ambientes digitais, o corpo persiste e se torna um “corpo como informação”. A 
“datificação do corpo” ocorre independentemente do fato de os usuários digitais 
optarem por ter seus dados coletados ou não. Especialmente problemático, os 
pesquisadores observam, é o mau uso de dados por aplicativos de rastreamento 
de menstruação e aplicativos de saúde similares que tornam os dados dos 
usuários disponíveis para entidades terceiras (Gurumurthy e Chami 2017; Mitchell 
e Thurtle 2013). 
 
Da mesma forma, o Levoplant, um microchip anticoncepcional promovido por Bill 
e Melinda Gates, foi considerado como tendo um impacto negativo na vida das 
mulheres (Gurumurthy e Chami 2017). Projetado para mulheres no Sul Global, o 
Levoplant é um microchip hormonal de liberação lenta que pode ser ativado e 
desativado remotamente (Homewood 2016). Embora o Levoplant afirma dar às 
mulheres controle sobre seus corpos, a maneira como é controlado remotamente 
e que informações pessoais estão sendo armazenadas e usadas pelos fabricantes 
de microchips (Shanghai Dahua Pharmaceutical n.d.) não foram totalmente 
reveladas aos usuários (Homewood 2016). 
 
 

As informações online dos pacientes permanecem não regulamentadas 
 
De acordo com a pesquisa de Busobozi e Kalema (2017) sobre a qualidade dos 
dados dos pacientes nas organizações de saúde sul-africanas, a governança de 
dados relacionada à saúde é desafiada por práticas deficientes de gerenciamento 
de dados, pela falta de padronização de dados e pela coleta de dados de baixa 
qualidade. Esta questão não está limitada ao Sul Global.  
 
Examinando os desafios de governança de dados relacionados à recuperação de 
informações pessoais de saúde (PHI) no Reino Unido, Winter e Davidson (2019) 
observaram transmissões de dados não consensuais recentes de PHI de 
pacientes. No caso do Royal Free London NHS Foundation Trust, os 
pesquisadores descobriram que os dados de PHI foram migrados para uma 
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subsidiária de Alphabet sem o consentimento dos pacientes, violando a 
integridade contextual dos dados. Winter e Davidson sugerem ainda que, como 
os pacientes não tiveram a opção de optar por não participar dessa transferência 
de dados, os pacientes foram impedidos de participar de uma discussão 
informada sobre o uso de seus dados”. Dada a falta de regulamentações de uso 
de dados e segurança cibernética, os pesquisadores sugerem que a governança 
de dados precisa ser usada de maneira “consistente com o consentimento do 
paciente”, oferecendo uma “supervisão ética dos dados PHI” (Winter e Davidson, 
20, 49).  
 
 

CONSIDERAÇÕES PARA O FUTURO  
 
Em geral, há uma necessidade de governança de dados transparente, 
padronizada, sensível ao gênero e baseada no usuário. Para entender as leis de 
inclusão e privacidade, mais pesquisas aplicadas devem ser conduzidas sobre os 
desafios e oportunidades de Big e Open Data para governos e cidadãos 
(Bouzguenda, Alalouch e Fava 2019). Um exemplo de uma estrutura de proteção 
e privacidade de dados bem-sucedida é o Regulamento Geral sobre a Proteção 
de Dados da União Europeia (RGPD), iniciado em 2018, que regula o 
compartilhamento de dados (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia 
2016). Da mesma forma, a fundação Fórum Econômico Mundial propõe diversas 
políticas participativas e inclusivas para mitigar os problemas que envolvem a 
governança de dados. Inclui promover políticas inclusivas em nível 
governamental, desenvolver novas abordagens para a formulação de políticas por 
meio de crowdsourcing e, geralmente, aumentar a confiança nos governos por 
meio de processos de criação de regras mais participativos e inclusivos (Fórum 
Econômico Mundial 2018b). 
 
Embora os dados quantificáveis possam tornar visível o desafio que as 
populações marginalizadas enfrentam (Janssen et al. 2020), os estudos 
existentes sobre análise de políticas geralmente carecem de considerações 
interseccionais. Como Levac e Denis (2019) observam, “a desagregação de 
dados por gênero é frequentemente omitida dos resultados de pesquisas 
publicadas, particularmente sua interseção com outras variáveis como idade, 
indigeneidade, deficiência (ou ausência de deficiência) e racialização” (p.14). Para 
abordar essa questão, pesquisas futuras devem estar atentas à interseção de 
identidades e considerar uma abordagem cada vez mais baseada em direitos para 
a coleta de dados (Janssen et al. 2020).  
 
Há também a necessidade de maior transparência de dados, com regras que 
deixem claro quem tem acesso a quais dados. Além disso, as regras que regulam 
e definem a propriedade dos dados devem ser cuidadosamente examinadas e 
continuamente reavaliadas para se adaptar às tecnologias e formas de coleta de 
dados em constante mudança. Por fim, recomendações de políticas 
interseccionais que respondam a um conjunto mais diversificado de necessidades 
podem ajudar a garantir que os dados sejam governados de forma ética, 
transparente e justa (Gurumurthy e Chami 2017).  
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O FUTURO DO TRABALHO  
 
 
VISÃO GERAL  
 
A rápida inovação tecnológica, globalização, mudanças demográficas e 
desenvolvimentos geopolíticos estão colocando desafios sem precedentes para 
as economias locais, regionais e globais e para os trabalhadores incorporados 
nelas (Fórum Econômico Mundial 2018b). A transição para economias que 
dependem de ambientes digitais, mercados de trabalho e habilidades transformou 
as geografias econômicas, permitindo que pessoas de todo o mundo se conectem 
de maneiras que reflitam as capacidades e exclusões das tecnologias digitais. Em 
2017, a maioria da população mundial se conectou à internet, tornando a 
conectividade a regra e não a exceção (Roser, Ritchie e Ortiz-Ospina 2015). Ainda 
assim, isso significa que metade do mundo não tem acesso, por isso é crucial 
entender o que a crescente digitalização da economia significa para aqueles que 
estão nas margens geográficas, sociais e econômicas da sociedade. 
 
Existem claros benefícios econômicos em ter empresas e indivíduos conectados 
por meio de redes globais de TICs. A conectividade digital resulta em maior 
acesso aos mercados econômicos em todo o mundo, entrega mais eficiente de 
bens e serviços, maior produtividade do trabalho, maior competição econômica e 
inovação tecnológica e mais parcerias comerciais globais, entre outros benefícios 
(Fórum Econômico Mundial 2016). Argumenta-se que a conectividade e o 
surgimento de economias digitais são fundamentais para o empoderamento 
econômico das mulheres, tornando mais fácil para as mulheres obter uma renda, 
mesmo que sejam excluídas dos mercados de trabalho tradicionais. De acordo 
com o Banco Mundial, isso é particularmente relevante para mulheres que vivem 
em países em desenvolvimento, “onde preconceitos culturais, restrições de 
mobilidade, segurança e limitações de tempo muitas vezes impedem as mulheres 
de ocupar seu lugar de direito na força de trabalho” (Banco Mundial 2015). Como 
tal, as TICs têm o potencial de mudar a composição da economia global e do 
mercado de trabalho, melhorando a posição econômica das mulheres e 
populações marginalizadas. 
 
Ao mesmo tempo, essas vantagens amplamente notadas devem ser ponderadas 
em relação às questões de acesso e controle de TICs, um tópico discutido na 
seção “Acesso e desigualdade” deste relatório. Como as mulheres têm, em média, 
menos acesso às tecnologias digitais e menos habilidades digitais, a ascensão 
das economias digitais pode servir para reforçar ainda mais a desigualdade de 
gênero. Essa possibilidade reflete as diferentes formas de poder estrutural 
associadas e projetadas nas TICs. Como o acadêmico Mark Graham (2019, 7) 
observa: “Como as pessoas têm tipos muito diferentes de controle sobre os modos 
e métodos de conectividade, as TICs não necessariamente diminuem a distância 
ou criam um espaço compartilhado digitalmente”. Em outras palavras, mesmo que 
alguém tenha acesso à internet e às tecnologias digitais, essa pessoa pode não 
ser capaz de usar esse acesso para melhorar sua situação econômica da mesma 



51  Gênero e tecnologia 

forma que alguém de uma posição social e localização geográfica diferente. Como 
tal, é importante desenvolver uma análise contextual, fundamentada e 
interseccional das economias digitais que considere as vantagens e 
desvantagens do trabalho mediado digitalmente e identifique quem se beneficia 
desses desenvolvimentos e de que maneiras. 
 
Com essa abordagem em mente, esta seção discutirá várias questões: Como a 
digitalização afeta as taxas de emprego e os tipos de empregos disponíveis? Que 
conjuntos de habilidades são necessários para realizar esses trabalhos? A 
distribuição desses conjuntos de habilidades reflete as desigualdades sociais e 
como esses vieses estruturais podem ser abordados? Como as economias de 
plataforma e por projeto impactam os trabalhadores e suas vidas? E como as 
regulamentações sociais e as proteções dos trabalhadores em ambientes de 
trabalho digitalizados devem ser aplicadas? Essas questões e tendências serão 
consideradas através de uma lente feminista, usando exemplos e estudos de caso 
que centram o gênero para revelar como as tecnologias digitais estão impactando 
as habilidades das mulheres para navegar o futuro do trabalho.  
 
 
POR QUE É IMPORTANTE  
 
É preciso um foco maior nas experiências de mulheres e comunidades 
marginalizadas nas economias digitais para regular efetivamente esses novos 
domínios econômicos de forma a garantir que todos possam se envolver de forma 
equitativa nas economias digitais. Há um número crescente de sinais de que o 
gênero é uma variável especialmente crucial e complexa nas economias online. 
Segundo as pesquisadoras Abigail Hunt e Emma Samman (2019), esses sinais 
incluem o crescimento das economias digitais em áreas de trabalho de gênero 
onde as mulheres estão desproporcionalmente concentradas, como o serviço e o 
trabalho doméstico; a presença contínua de divisões digitais de gênero, que 
afetam a capacidade das mulheres de capitalizar as economias digitais; e indícios 
de desigualdades de gênero no trabalho online que se apresentam em novas 
formas facilitadas digitalmente. Além disso, a maioria das informações e dados 
sobre economias digitais vem das economias globais do Norte e de alta renda, 
com o resultado de que sabemos relativamente pouco sobre os impactos da 
digitalização nas economias de baixa renda (Graham 2019). Essas enormes 
lacunas na pesquisa afetam como a legislação e a política regulatória são escritas 
(e não escritas), o que deve ser questionado com o conhecimento de que 
“informações, serviços e bens digitais estão sempre incorporados e fazem parte 
de sistemas sociotécnicos mais amplos” (Graham 2019, 2). 
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PRINCIPAIS QUESTÕES E TENDÊNCIAS  
 
 

Expandir a conectividade de rede 
 
À medida que a velocidade da inovação tecnológica aumentou, muitos 
acadêmicos, formadores de políticas e especialistas da indústria identificaram 
uma Quarta Revolução Industrial que “alterará fundamentalmente a maneira como 
vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros” (Schwab 2016, 1). 
Segundo o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, que cunhou a 
expressão, uma das principais características da Quarta Revolução Industrial é a 
fusão de tecnologias digitais, físicas e biológicas que dificulta a separação total 
dos ambientes digitais dos físicos. Schwab (2016, 12) observa que essa mudança 
“cria um mundo no qual os sistemas virtuais e físicos de manufatura cooperam 
globalmente uns com os outros de maneira flexível”. Os exemplos incluem a 
adoção de assistentes virtuais que dependem de inteligência artificial, como o Siri 
da Apple, e a ampla dependência do software de videoconferência Zoom para 
educação virtual após a pandemia da COVID-19. Esses exemplos contam com 
acesso básico a redes globais de comunicação, como internet e outros TICs – 
algo que ainda não está garantido para todos. 
 
Essa lacuna foi reconhecida por instituições governamentais, ONGs e 
corporações que estabeleceram iniciativas para conectar os pobres do mundo e 
aqueles que vivem em áreas rurais e remotas a redes globais (Friederici, Ojanperä 
e Graham 2017; Galperin e Viecens 2017). Entre eles estão o Loon de Alphabet, 
um projeto que usa balões de grande altitude para criar redes aéreas wireless em 
áreas rurais, e o internet.org, uma parceria entre Facebook e seis empresas de 
serviços de rede, que usam uma combinação de aplicativos gratuitos e aeronaves 
não tripuladas para fornecer acesso à internet a áreas remotas. Com base na 
lógica de que o aumento da conectividade estimula o crescimento econômico e o 
desenvolvimento inclusivo, os dois planos fazem da África uma região prioritária 
(Graham 2019). Embora esse raciocínio seja até certo ponto verdadeiro, 
Friederici, Ojanperä e Graham (2017) apontam que as evidências dos impactos 
da internet e de outras TICs no desenvolvimento econômico e na desigualdade 
são inconclusivas. Eles afirmam: “Há até indicação de que a conectividade pode 
exacerbar, em vez de limitar, as desigualdades existentes” (Friederici, Ojanperä e 
Graham 2017, 15), citando estudos que descobriram que os efeitos das TICs são 
interdependentes com os níveis de habilidade, uso padrões, desvantagens de 
classe inicial e outros fatores. Essa afirmação se vê também no estudo de Humer 
(2011) sobre o uso das TICs e a desigualdade de gênero na África Subsaariana, 
que argumenta que as TICs podem ajudar as mulheres a se tornarem 
financeiramente independentes, mas não mudarão o ambiente sociocultural que 
restringe a capacidade das mulheres de capitalizar a tecnologia digital. 
 
Outros estudos mostram resultados mais positivos decorrentes do aumento da 
conectividade, principalmente ao examinar como as TICs ajudaram 
economicamente as mulheres em termos absolutos, independentemente de os 
homens se beneficiarem mais. Por exemplo, quando uma localidade na África do 
Sul recebeu cobertura de rede, a taxa de emprego aumentou 15%, principalmente 
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devido ao maior emprego de mulheres (Klonner e Nolen 2010). Da mesma forma, 
no Quênia, Suri e Jack (2016) descobriram que o acesso a serviços de dinheiro 
móvel ajudou 196.000 famílias, na maioria chefiadas por mulheres, a sair da 
pobreza, em grande parte porque os serviços permitiram que 184.000 mulheres 
mudassem de empregos agrícolas para empregos mais qualificados e mais bem 
remunerados. Em geral, investir na expansão da conectividade pode ser uma 
maneira rápida e relativamente econômica de expandir as oportunidades 
econômicas para as mulheres (Auriol e Gonzalez Fanfalone 2014), mesmo que 
esse enfoque não aborda os fatores estruturais no caminho do avanço das 
mulheres. 
 
No entanto, é importante pensar criticamente sobre o fato de que essas iniciativas 
não se destinam apenas a conectar os indivíduos de forma a expandir suas 
liberdades e permitir que eles alcancem suas capacidades (Sen 2001). Eles 
também facilitam o crescimento de novos mercados desencadeados pelo 
aumento do acesso digital. Particularmente porque muitos desses projetos são 
liderados por empresas privadas interessadas em lucrar com mercados 
emergentes, devemos perguntar: quem se beneficia mais dessa conectividade 
expandida? Citando os Princípios Feministas da internet (disponível em 
https://feministinternet.org/en/principles), Jac sm Kee nos exorta a “‘[interrogar] a 
lógica capitalista que impulsiona a tecnologia para uma maior privatização, lucro 
e controle corporativo’, entender … formas emergentes de circulação de capital 
que podem atuar para exacerbar ou estreitar desigualdades” (Kee 2017, 85). A 
Quarta Revolução Industrial tem incentivado a conectividade a ser entendida 
como um bem universal que beneficia o empoderamento econômico das 
mulheres. No entanto, os impactos do acesso ampliado às TICs são muito mais 
complexos do que muitos imaginam, pois se cruzam com uma infinidade de 
fatores estruturais que afetam quem se beneficia da Quarta Revolução Industrial 
e por que. Em última análise, são precisas pesquisas mais rigorosas para avaliar 
verdadeiramente os variados impactos dessa tendência em diferentes 
populações. 
 
 

Empregos deslocados e oportunidades desiguais 
 
Outra característica fundamental da Quarta Revolução Industrial é o crescente 
papel da tecnologia e da automação nas tarefas e nos ambientes de trabalho. Os 
debates em torno do trabalho facilitado pela tecnologia e da automação por meio 
de máquinas costumam ser polarizantes. Muitos apontam para o papel benéfico 
da inovação tecnológica nas indústrias de trabalho, incluindo a diminuição de 
empregos que consistem em tarefas repetitivas e servis, a criação de empregos 
mais qualificados, acesso a mais oportunidades econômicas e empoderamento e 
independência financeira (Sinha 2018). Enquanto alguns acolhem essas novas 
oportunidades, outros temem que a velocidade com que a inovação tecnológica 
está ocorrendo signifique que mais e mais empregos estão se tornando 
automatizados, levando à perda de empregos (Fórum Econômico Mundial 2016). 
Como tal, existe a possibilidade de que as economias digitais, pelo menos no curto 
prazo, destruam mais empregos do que criam (Degryse 2016).  
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No entanto, o Fórum Econômico Mundial (2016, v) observa que essa possibilidade 
é “altamente específica da indústria, região e ocupação em questão, bem como a 
capacidade de vários interessados de administrar a mudança”. Certos campos, 
como empregos de serviços e aqueles que exigem menos habilidades técnicas, 
são mais suscetíveis à automação de máquinas (Florito, Aneja e Beneke de 
Sanfeliu 2018). Como esses campos são tipicamente muito sexistas, a automação 
tem efeitos diferenciais em homens e mulheres, levando as mulheres a enfrentar 
maior risco de desemprego (Florito, Aneja e Beneke de Sanfeliu 2018). A 
localização geográfica também desempenha um papel – empregos facilmente 
automatizados são frequentemente terceirizados do Norte Global para o Sul 
Global, tornando os mercados de trabalho de países de baixa e média renda cada 
vez mais precários. O Banco Mundial estimou que a proporção de empregos em 
risco de automação é surpreendentemente maior no Sul Global: 85% de todos os 
empregos na Etiópia estão em risco, em comparação com uma média de 57% dos 
empregos na OCDE (Frey e Rahbari 2016). 
 
Claro, esses números são ainda mais sombrios quando as lacunas de habilidades 
de gênero são levadas em consideração. Devido a lacunas educacionais, 
responsabilidades domésticas e normas socioculturais, as mulheres são 
frequentemente relegadas a empregos menos qualificados que são mais 
facilmente automatizados (Florito, Aneja e Beneke de Sanfeliu 2018). Por 
exemplo, o estudo de Sharmistha Sinha (2018) sobre a divisão digital de gênero 
na Índia revela que as mulheres não devem só ser alfabetizadas, mas também 
devem possuir “habilidades críticas e analíticas para entender a grande 
quantidade de informações disponíveis, fazer escolhas informadas e salvaguardar 
segurança e privacidade” (p. 302). Além da falta de educação e habilidades de 
alfabetização digital, as mulheres também enfrentam barreiras sociais para 
conseguir um emprego decente, como falta de apoio familiar, estigma social e 
questões de segurança. Por essas razões, as mulheres na Índia são tipicamente 
confinadas a um número limitado de setores de trabalho, principalmente em 
manufatura e serviços, onde “mesmo que haja acesso à tecnologia digital, há 
muito pouco espaço para aproveitá-la para fins econômicos” (Sinha 2018, 303). 
 
Em resposta, os programas de desenvolvimento do empreendedorismo feminino 
(WED) visam abordar as lacunas de educação e habilidades e fornecer apoio e 
recursos para mulheres que navegam em normas socioculturais restritivas (OIT 
2008; UNCTAD 2014). A UNCTAD (2014) situa o empreendedorismo feminino 
como um meio fundamental para aumentar a igualdade de gênero por meio da 
criação de oportunidades de emprego que gerem crescimento econômico e 
reduzam os níveis de pobreza. Mais uma vez, no entanto, os impactos benéficos 
desses programas ainda não estão totalmente claros. Guihuan (2005) identifica 
uma série de benefícios ligados a negócios dirigidos e de propriedade de 
mulheres, incluindo maior probabilidade de pagamento de microempréstimos, 
estilos de gestão alternativos e aumento da autoconfiança. No entanto, um estudo 
recente questiona os discursos neoliberais aos quais as mulheres devem se 
submeter para se beneficiar desses programas (McCarrick e Kleine 2019). 
McCarrick e Kleine (2019) observam que o WED reforça ideias sobre a mulher 
empreendedora ideal, aquela que é flexível, autoconfiante e motivada, e “afasta 
as explicações para a desigualdade dos fatores estruturais e a coloca sobre os 
ombros do indivíduo” (p. 111). Por sua vez, a lógica subjacente a esses programas 
negligencia as mudanças sistêmicas necessárias para criar mudanças de longo 
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prazo.  
 
Essa crítica ao enquadramento neoliberal dos programas WED é ecoada por Tim 
Unwin (2017), que argumenta que o objetivo principal da expansão do acesso e 
uso das TICs é o desenvolvimento econômico e o crescimento dos mercados de 
trabalho, em vez de reduzir a desigualdade. Isso se deve tanto aos interesses 
econômicos subjacentes ao desenvolvimento das TICs quanto à fusão de 
crescimento e desenvolvimento econômico (Graham 2019; Unwin 2017). Por 
exemplo, o produto interno bruto (PIB), uma medida de crescimento econômico, 
é frequentemente usado como proxy para entender os estados de 
desenvolvimento, mas não fornece informações concretas sobre o bem-estar 
social de um país (Graham 2019). Em vez disso, as TICs poderiam ser usadas 
para oferecer novos caminhos para a autodeterminação digital, que podem ou não 
incluir o empoderamento econômico, para aqueles cuja autonomia é ameaçada 
pelas desigualdades existentes. Reestruturar os programas do WED dessa 
maneira encorajaria as mulheres a explorar e discutir questões sociais mais 
profundas relacionadas à tecnologia e gênero de maneiras que possam iluminar 
as possibilidades de maior empoderamento, econômico e outros. 
 
 

Emprego cada vez mais precário 
 
O surgimento das economias de plataforma está relacionado à fusão da vida 
cotidiana e do trabalho da Quarta Revolução Industrial com tecnologias digitais e 
ambientes virtuais. Essas novas formas de trabalho mediado digitalmente 
permitem que os indivíduos troquem recursos, bens, habilidades, serviços e 
tempo uns com os outros pela internet e outras redes de comunicação digital. A 
maioria desses “gigs” (projetos) requer acesso a um smartphone e vários 
aplicativos de plataforma, bem como um cartão de crédito e, em alguns casos, 
uma identidade de mídia social verificada (Kim 2019). Exemplos comuns de 
economias de plataforma incluem o uso de Uber como um serviço de transporte 
sob demanda e Airbnb como um mercado digital para anunciar alojamentos 
temporários. Esses novos modelos econômicos são frequentemente promovidos 
para aumentar a flexibilidade e autonomia dos trabalhadores, permitindo que os 
trabalhadores aumentem sua renda total com trabalho de meio período na 
economia de plataforma, proporcionando um mercado de trabalho de fácil entrada 
e proporcionando conveniência e custos mais baixos aos consumidores (Zwick e 
Spicer 2019). Grande parte da linguagem e retórica em torno das economias de 
plataforma as representa como “anticomerciais, voltadas para a comunidade, 
equitativas e sustentáveis” (Kerzhner 2019, 429).  
 
No entanto, como os acadêmicos foram rápidos em apontar, essas formas de 
trabalho estão ligadas tanto à crescente desigualdade para os trabalhadores 
quanto à acumulação de capital para as corporações (Scholz 2017; Zwick 2018), 
que “mediam, agregam, regulam e incentivam o compartilhamento”, tomando 
vantagem desses modelos econômicos para o lucro (Kee 2017, 85). Embora seja 
verdade que as economias de plataforma ofereçam alguns benefícios aos 
trabalhadores, esses benefícios são facilmente explorados pelas corporações. 
Por exemplo, a maior flexibilidade que acompanha o trabalho baseado em 
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projetos permite que os indivíduos programem seu trabalho em torno de outras 
responsabilidades, como cuidar de crianças e trabalho formal. Mas, como observa 
Kerzhner, essa flexibilidade também pode sair errado, como no caso dos anfitriões 
do Airbnb que precisam pular turnos de trabalho para acomodar hóspedes 
imprevisíveis (2019, 430). As práticas de gorjetas da DoorDash e da Instacart 
também estão sob escrutínio recentemente porque, embora essas empresas 
permitam que os trabalhadores ganhem dinheiro extra, elas não permitem que os 
trabalhadores mantenham as gorjetas. Em vez disso, essas empresas agrupam 
as gorjetas de seus trabalhadores e as redistribuem como salários para outros 
trabalhadores, tornando os salários por hora para os trabalhadores altamente 
variáveis (Green 2019). 
 
O surgimento de economias de plataforma tem impactos particulares nas 
mulheres e nas populações marginalizadas. Particularmente em países de baixa 
e média renda, muitas mulheres não podem acessar essas formas de trabalho 
tanto por causa do acesso e uso desproporcionalmente menor de tecnologia 
móvel e TICs (Rowntree 2018) quanto por causa de normas de gênero que 
restringem o uso de tecnologias digitais para membros da família do sexo 
masculino e limitam o movimento e as atividades das mulheres fora de casa (Hunt, 
Samman e Mansour-Ille 2017). As mulheres que entram na economia por projetos 
geralmente sofrem com uma diferença de renda entre os gêneros, às vezes 
ganhando apenas dois terços da taxa horária média dos homens (Barzilay e Ben-
David 2017). Além disso, muitas tarefas relacionadas ao trabalho por projeto 
envolvem trabalho emocional e social, formas de trabalho de cuidado feminizado 
que muitas vezes recaem sobre as mulheres. Ser anfitrião do Airbnb é um desses 
exemplos, obrigando as mulheres a adotar um “papel de trabalho intensivo de 
empregada doméstica” para obter sucesso na plataforma (Kerzhner 2019, 430). 
Muitas vezes subcompensadas e não reconhecidas, as responsabilidades de um 
anfitrião do Airbnb – publicidade, reserva, limpeza, etc. 2019). 
 
Além do gênero, as economias de plataforma também têm implicações para a 
opressão racial e de classe. Empresas dependentes de trabalho por projeto 
frequentemente contribuem para processos de gentrificação nos centros urbanos. 
O exemplo mais óbvio é o Airbnb, que ganha a maior parte de seu dinheiro 
transformando casas e apartamentos inteiros em hotéis informais que atendem 
turistas (Picascia, Romano e Teobaldi 2017). Essa prática contribui para o 
aumento dos aluguéis e dos preços das casas, afastando locatários e empresas 
de longo prazo (Kerzhner 2019). Também foi demonstrado recentemente que os 
algoritmos de preços do Uber e Lyft, dois serviços de compartilhamento de 
viagens, variam de acordo com o ponto de coleta ou destino estar em um bairro 
com mais minorias étnicas e residentes negros (Pandey e Caliskan 2020). O custo 
por quilômetro é mais alto em áreas com menos residentes brancos, preços 
médios de moradia mais baixos ou nível educacional médio mais baixo, 
agravando assim as desigualdades preexistentes. 
 
Em um nível individual, no entanto, as possibilidades das economias de 
plataforma podem ser usadas estrategicamente de maneira a compensar os 
custos de trabalhar nesses empregos. Por exemplo, Zwick e Spicer (2019, 425) 
descobriram que a flexibilidade do Uber permite que as pessoas “preencham 
lacunas de renda ou encontrem novos leads durante crises de precariedade em 
suas carreiras” e observam que alguns parceiros motoristas com carreiras 
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primárias usam o Uber para fazer networking e conquistar novos clientes. Da 
mesma forma, Berg (2016) revela que atores e atrizes pornográficos, que são em 
grande parte contratados em contratos de curto prazo, muitas vezes usam 
indústrias de satélite da pornografia (por exemplo, clubes de strip, serviços de 
acompanhantes, branding no Twitter) para aproveitar fontes alternativas de renda, 
permitindo-lhes “maximizar o potencial de ganhos, resistir ao esgotamento e 
exercer controle sobre sua vida profissional” (p. 161). Embora possa ser verdade 
que empresas como Uber e Airbnb, bem como indústrias associadas à 
pornografia, sejam “uma ferramenta para os trabalhadores sobreviverem a crises 
de precariedade”, as corporações inseridas em economias de plataforma lucram 
com essa precariedade econômica, beneficiando-se da mesmas estruturas de 
desigualdade que lhes permitem prosperar no mundo de hoje (Zwick e Spicer 
2019, 425). Como essas mesmas estruturas continuarão a moldar as economias 
digitais no futuro, é imperativo que os formuladores de políticas e as empresas 
avaliem criticamente como essas plataformas dependem e perpetuam a 
desigualdade, ao mesmo tempo em que têm potencial para beneficiar o status 
econômico individual. 
 
 

Mudar as relações trabalhistas 
 
Subjacente à precariedade do trabalho em plataforma está a ausência de 
proteções aos trabalhadores nas economias digitais. Como os trabalhadores, os 
consumidores e as empresas geralmente estão espacialmente separados nas 
economias online, é mais difícil fazer cumprir as regulamentações sociais comuns 
à maioria das relações de trabalho formais (Graham, Hjorth e Lehdonvirta 2019). 
As questões mais urgentes relacionadas às relações trabalhistas nas economias 
de plataforma digital incluem remuneração injusta, condições de trabalho 
perigosas, falta de benefícios e ausência de representação sindical. Esses 
problemas decorrem do fato de que os indivíduos raramente são considerados 
funcionários por empresas de plataforma e, em vez disso, são classificados como 
contratados independentes ou “parceiros” (Aloisi 2019; Findlay e Seah 2020; 
Green 2019; Hunt e Machingura 2016). Isso, juntamente com o fato de que as leis 
trabalhistas nacionais raramente se aplicam aos trabalhadores digitais, permite 
que as empresas evitem as responsabilidades das relações tradicionais entre 
empregador e empregado, incluindo licença médica e assistência médica, salário 
mínimo garantido ou pagamento de horas extras (Aloisi 2019). 
 
É crucial estudar como o gênero e outras categorias de identidade influenciam os 
impactos dessas mudanças nas relações de trabalho, principalmente devido à 
crescente presença de mulheres marginalizadas de países em desenvolvimento 
nas economias digitais (Hunt e Machingura 2016). No contexto das economias de 
plataforma sul-africana, as empregadas domésticas muitas vezes ganham menos 
do que o salário mínimo estabelecido para trabalhadores domésticos e quase 
nunca ganham um salário para viver (Hunt et al. 2019). Isso é agravado quando 
algumas plataformas dependem de ofertas de trabalhadores em vez de preços 
padronizados, muitas vezes resultando em uma corrida para o fundo, na qual os 
trabalhadores sublicitam a oferta para garantir o trabalho devido à concorrência 
acirrada entre os trabalhadores por projeto (Graham, Hjorth e Lehdonvirta 2019, 
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275). De acordo com as entrevistas de Hunt et al. (2019) com trabalhadoras 
domésticas, os clientes às vezes subestimam o tempo necessário para concluir 
as tarefas de limpeza, o que significa que as trabalhadoras devem assumir horas 
extras, que não são acordadas no início e muitas vezes não são remuneradas. A 
segurança é uma preocupação adicional, especialmente porque os trabalhadores 
muitas vezes devem sacrificar sua segurança para viajar para locais de trabalho 
distantes em horários imprevisíveis para clientes que eles não conhecem ou com 
quem não se sentem confortáveis (Hunt e Machingura 2016). Alguns 
trabalhadores reclamaram com suas plataformas sobre as ações dos clientes, 
mas não ficou claro se as plataformas tomaram alguma ação de resposta (Hunt 
et al. 2019). Apesar dessas condições, é importante ter em mente os contextos 
locais de trabalho; as oportunidades oferecidas pela economia por projeto podem 
realmente ser cada vez melhores do que o emprego anterior desses trabalhadores 
(Hunt e Samman 2019). 
 
Até agora, os trabalhadores digitais têm sido amplamente incapazes de construir 
movimentos de trabalho digital em larga escala em resposta a essas condições 
(Graham, Hjorth e Lehdonvirta 2019). Uma razão prática é que os trabalhadores 
espalhados pelo mundo provavelmente têm agendas, necessidades e 
preferências conflitantes, complicando a formação de alianças. É possível, no 
entanto, que os trabalhadores usem as TICs para facilitar a troca de informações, 
circular petições, compartilhar experiências ruins e boas práticas e até mesmo 
organizar greves digitais em que os trabalhadores saem das plataformas em 
massa (Aloisi 2019). Embora Hunt et al. (2019) encontram poucos sinais de 
ativismo dos trabalhadores devido ao medo de retaliação das plataformas, como 
a desativação de suas contas e a subsequente perda de fundos para viver, eles 
observam que os trabalhadores usam as mídias sociais para ter conversas 
privadas sobre as condições de trabalho.  
 
De acordo com Doorn (2018), a estrutura do trabalho por projeto, principalmente 
o fato de os indivíduos trabalharem frequentemente em várias plataformas 
simultaneamente, destaca a necessidade de ações e soluções no nível da 
indústria. Embora as regulamentações trabalhistas típicas sejam baseadas em 
formas não digitais de trabalho, houve progresso nessa frente. Alguns sindicatos 
começaram a representar e defender os trabalhadores das plataformas (Aloisi 
2019); na Califórnia, uma lei trabalhista de 2019 exige que as empresas de 
plataforma tratem seus trabalhadores como funcionários plenos (Conger e 
Scheiber 2019). Abordagens mais radicais também foram propostas, como o 
estabelecimento de cooperativas de plataforma (Aloisi 2019; moulden 2019). De 
propriedade e operadas pelos próprios trabalhadores por projeto, as cooperativas 
“combinam a tecnologia da plataforma com condições de trabalho sustentáveis e 
o modelo de negócios sem fins lucrativos de uma cooperativa” (Aloisi 2019, 23–
24). De acordo com o organizador da comunidade dominic t. moulden, as 
economias de pequena escala e compartilhadas como essas dão mais controle 
aos trabalhadores e consumidores para construir uma “economia forte, local e 
democrática enraizada na equidade racial e de gênero” (moulden 2019, 444). No 
momento atual, é provável que uma combinação de abordagens, legislativas e 
regulatórias, de base e orientadas para a comunidade, deva ser usada para 
realmente garantir uma economia digital segura e equitativa para todos. 
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CONSIDERAÇÕES PARA O FUTURO  
 
As condições de precariedade que caracterizam as economias digitais decorrem, 
pelo menos parcialmente, das pressões combinadas de desemprego em massa, 
austeridade fiscal, reversão de programas de bem-estar social e revogação de 
proteções no local de trabalho (Doorn 2017). É fácil supor que o acesso expandido 
às economias digitais fornecerá uma solução rápida para essas condições e, até 
certo ponto, elas fornecem maneiras para os indivíduos navegarem em economias 
incertas. No entanto, é igualmente verdade que devemos “deixar de privilegiar a 
tecnologia e a conectividade como agentes primários de mudança” e, em vez 
disso, focar em como nós – trabalhadores individuais, empresas e formuladores 
de políticas – podemos usar TICs e outras ferramentas tecnológicas como meios 
para promulgar mudanças sistêmicas (Graham 2019, 14). Essa mudança envolve 
uma análise honesta de como essas ferramentas são atualmente aproveitadas 
para ganho econômico e como elas têm potencial para serem usadas para muito 
mais: os tipos de autodeterminação digital e liberdades que inspiram realização 
econômica equitativa.  
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OS EFEITOS DE UMA PANDEMIA 
GLOBAL: A COVID-19  
 
 
VISÃO GERAL  
 
A pandemia da COVID-19 provocou um aumento global no uso da internet, com 
mais pessoas envolvidas com tecnologias digitais do que nunca (ITU 2020). Ela 
também exacerbou as desigualdades sistêmicas que limitam a subsistência das 
mulheres e de outras populações marginalizadas (Bowleg 2020). Com 
regulamentos em constante evolução implementados para reduzir a propagação 
da COVID-19, devemos considerar como a pandemia, e as respostas públicas e 
privadas a ela, estão informando o acesso de mulheres e minorias a tecnologias 
digitais, autonomia financeira, saúde, educação e segurança e direitos digitais. 
 
As desigualdades de gênero persistentes tornaram as mulheres e grupos 
minoritários mais vulneráveis aos efeitos da COVID-19. Por exemplo, “as 
mulheres estão desproporcionalmente representadas nas indústrias que deverão 
diminuir mais em 2020 devido a COVID-19”, como o varejo, os serviços 
alimentares, as artes e a educação (Madgavkar et al. 2020). Desde o surto inicial 
e os confinamentos subsequentes em todo o mundo, houve um aumento 
significativo na VBG (ONU Mulheres 2020b; Chuka 2020; Ruiz-Pérez e Pastor-
Moreno 2020). Ao mesmo tempo, constatou-se que as taxas de mortalidade da 
COVID-19 para as populações negras foram mais altas do que para as 
populações brancas (Kopel et al. 2020; Phillips et al. 2020). 
 
O que diferencia a COVID-19 das principais crises de saúde transmissíveis 
anteriores é que, pela primeira vez, as tecnologias digitais afetam 
significativamente as taxas de exposição e os riscos à saúde (Robinson et al. 
2020). Desde o início da pandemia, medidas de bloqueio e distanciamento social 
geraram um aumento de 50% a 70% no uso da internet (ITU 2020). Entretanto, 
muitas mulheres não têm acesso digital e meios de identificação confiáveis, o que 
pode comprometer seu acesso aos serviços de saúde e governamentais, 
especialmente em países de baixa e média renda, onde 45% das mulheres não 
têm documentos de identificação nacionais (Madgavkar et al. 2020). Tendo em 
conta a “pandemia digital”, é crucial avaliar como as tecnologias digitais, as 
iniciativas ICT4D e as políticas se adaptaram às novas necessidades de gênero 
que surgiram como resultado da pandemia. Isto implica examinar quem tem 
acesso às tecnologias digitais e às TICs, e a capacidade de usá-las, como 
também como a pandemia perturba a participação das mulheres em um mundo 
em rede digital. Olhar para o gênero e a tecnologia em meio a uma crise global dá 
uma visão contextualizada de como as tecnologias digitais impactam as 
disparidades de gênero tanto positiva quanto negativamente quando o acesso a 
elas é particularmente consequente. 
 
As pesquisas sobre epidemias e crises sanitárias do passado destacam a 
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necessidade de melhorar “a eficácia das intervenções de saúde e promover os 
objetivos de gênero e equidade na saúde” (Wenham, Smith, e Morgan 2020, 395). 
Até hoje, “a análise de gênero tem estado manifestamente ausente dos debates 
políticos, dos documentos e dos processos” (Smith 2019, 356). Em vez de abordar 
as questões estruturais subjacentes às desigualdades de gênero, as respostas de 
emergência e as políticas tendem a se concentrar nas necessidades biomédicas. 
Por exemplo, o Roteiro de resposta ao Ebola da OMS dedicou apenas uma frase 
às mulheres (Smith 2019; Harman 2016), e, em seu relatório O impacto 
econômico da epidemia de ebola de 2014, o Banco Mundial negligenciou 
mencionar as mulheres ao todo (Smith 2019; Banco Mundial 2014). Estudos 
interseccionais recentes sobre surtos virais anteriores observam que as mulheres 
tinham piores desfechos de saúde e menos oportunidades econômicas do que os 
homens. As taxas de pobreza e insegurança alimentar pioraram para as mulheres 
(ONU Mulheres 2020b; Wenham, Smith e Morgan 2020; Smith 2019), e as 
mulheres enfrentaram maiores desafios do que os homens no financiamento de 
cuidados posteriores nas regiões mais afetadas (Wenham, Smith e Morgan 2020). 
Além disso, as pesquisas revelam que as mulheres cada vez mais carecem de 
poder sobre sua saúde reprodutiva e sexual durante os períodos de surto 
(Enguita-Fernàndez et al. 2020). 
 
Como a COVID-19 persiste, torna-se cada vez mais crucial compreender como as 
pandemias podem exacerbar ou mitigar as disparidades de gênero e impedir ou 
facilitar o acesso das populações marginalizadas aos próprios recursos digitais 
que se tornaram essenciais para viver e trabalhar com segurança durante uma 
perigosa epidemia viral. Com uma abordagem interseccional, esta seção final 
considera a persistência de normas de gênero, acesso diferenciado aos cuidados 
de saúde e violência baseada em gênero para compreender as consequências da 
pandemia digital para as mulheres e grupos minoritários. 
 
 
POR QUE É IMPORTANTE  
 
As pesquisas anteriores sobre surtos virais estabeleceram que as populações 
marginalizadas são as mais afetadas negativamente pelas crises de saúde 
(Wenham, Smith e Morgan 2020; Smith 2019; RCCE 2020). Como as mulheres e 
as populações marginalizadas estão desproporcionalmente restritas de acessar e 
usar serviços online, essas populações estão igualmente restritas de acessar 
serviços de saúde digitais, como telemedicina e avisos relacionados à saúde, 
diretrizes e outras informações importantes (RCCE 2020). Além disso, há uma 
correlação entre o surgimento da pandemia e o aumento da violência baseada em 
gênero tanto online quanto offline (UIT 2020; Chuka 2020). O estudo das 
ramificações da COVID-19 para mulheres e grupos marginalizados nos ajuda a 
compreender as barreiras estruturais que impedem a inclusão digital, permitindo-
nos, em última instância, projetar soluções, estruturas e programas melhores e 
mais inclusivos para populações vulneráveis. 
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PRINCIPAIS QUESTÕES E TENDÊNCIAS  
 
 

A persistência de normas de gênero coloca as mulheres em maior risco 
 
A COVID-19 está iluminando e ampliando a lacuna de gênero: desde o início da 
pandemia, as mulheres, por exemplo, diminuíram suas horas de trabalho, mas 
assumiram mais tarefas domésticas e de cuidado infantil, reforçando assim os 
padrões normativos de gênero e os padrões de trabalho não remunerado (Oreffice 
e Quintana-Domeque 2020). Globalmente, mais de 75% das mulheres realizam 
trabalho de cuidado não remunerado, o que equivale a 9% do PIB global (King 
2020; ver as seções deste relatório sobre trabalho de cuidado não remunerado 
em “Acesso, uso e desigualdade” e “O futuro do trabalho”). No contexto da 
COVID-19, o aumento do trabalho de cuidado não remunerado das mulheres tem 
sido exacerbado por dois fatores: primeiro, as mulheres são mais propensas a 
cuidar dos idosos e dos doentes, o que aumenta seu risco de infecção, e segundo, 
a pandemia tem levado a uma divisão desigual das tarefas domésticas, com 
tarefas relacionadas à escolaridade e ao trabalho doméstico sendo 
“desproporcionalmente suportadas pelas mulheres” (King 2020, 80).   
 
Da mesma forma, as mulheres tem representação excessiva na força de trabalho 
do setor de saúde, inclusive como médicas, enfermeiras e cuidadoras de casas 
de repouso (Wenham, Smith e Morgan 2020; USAID 2020; RCCE 2020; Enguita-
Fernàndez et al. 2020). Como tal, mais mulheres do que homens se encontram 
na linha de frente da pandemia. De fato, estudos mostram que, embora as 
mulheres tenham menos poder de decisão sobre como o surto é gerenciado 
(UNFPA 2020), elas constituem até 70% dos profissionais de saúde de primeira 
linha em todo o mundo (Better Than Cash Alliance et al. 2020; UNFPA 2020). Em 
Hubei, China, este número sobe para 90% (Wenham, Smith e Morgan 2020). 
Como resultado, as trabalhadoras do setor de saúde, e as mulheres em geral, 
correm um risco maior não só de contrair o vírus, mas também de sofrer as 
consequências socioeconômicas e psicológicas de sua profissão. Essas 
consequências incluem trabalhar mais horas, viver separadas de suas famílias 
por longos períodos e estar expostas a ambientes altamente estressantes. 
 
 

As mulheres experimentam uma diminuição nas oportunidades financeiras 
 
Correlato ao aumento do trabalho não remunerado feminino, a COVID-19 causou 
um pico nas taxas de desemprego feminino (OCDE 2020; Gezici e Ozay 2020). 
Nos países da OCDE, as mulheres estavam mais propensas a ficar 
desempregadas do que os homens em abril de 2020, com taxas aumentadas em 
3,3% para as mulheres e 2,6% para os homens em comparação com a pré-
pandemia (OCDE 2020). No Reino Unido, estima-se que o desemprego feminino 
seja 15 pontos percentuais maior do que o masculino. Além disso, duas vezes 
mais mulheres (8,6%) do que homens (4,4%) relataram ter perdido seus 
empregos por causa da pandemia. Da mesma forma, enquanto as mulheres 
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faziam 45% mais tarefas domésticas do que os homens antes da pandemia, elas 
agora fazem 48% mais tarefas domésticas do que os homens (Oreffice e 
Quintana-Domeque 2020). Observações assimétricas semelhantes foram feitas 
nos Estados Unidos, com as mulheres racializadas sendo a população mais 
elevada a estar desempregada em consequência da pandemia (Gezici e Ozay 
2020). 
 
Diante de tais taxas de desemprego, algumas comunidades e empresas estão 
considerando como as mulheres podem assumir o controle de suas finanças e se 
tornar parte das economias locais (USAID 2020). Por exemplo, Digital Skills é um 
programa de alfabetização digital liderado pela First Nations em Long Lake 58, 
Ontário, Canadá, que fornece às mulheres indígenas as habilidades digitais 
necessárias para aumentar suas oportunidades de emprego. Por equipar as 
mulheres locais com a capacidade de trabalhar remotamente, o programa tornou-
se de vital importância para a comunidade durante a pandemia (Hawkins 2020). 
Da mesma forma, os países da África Ocidental têm visto um aumento nos 
serviços bancários online desde que baixaram as taxas de serviço para 
especificamente facilitar o acesso das mulheres (World Wide Web Foundation 
2020). Para apoiar iniciativas como esta, a ONU implementou uma nova política 
para promover uma mudança em direção aos serviços bancários online para 
aumentar a autonomia financeira das mulheres. Sob esta política, a ONU, por 
exemplo, aconselhará os governos sobre as formas mais eficazes de colocar 
dinheiro nas mãos das mulheres, inclusive por meio de programas de 
transferência de dinheiro e bancos móveis “para garantir que as mulheres possam 
tanto acessar quanto controlar o uso dos fundos” (ONU Mulheres 2020b, 9).  
 
Continuam a ser globalmente escassos os casos concretos, os estudos e as 
recomendações sobre como as ferramentas digitais poderiam ajudar as mulheres 
e grupos minoritários a alcançar a autonomia financeira. No entanto, a recência 
da pandemia pode ser a razão porque estas questões ainda não foram 
formalmente examinadas. Enquanto as taxas de desemprego afetam 
desproporcionalmente as mulheres durante a COVID-19, as pesquisas existentes 
sobre os efeitos da pandemia para as mulheres e outras populações 
marginalizadas tendem a só identificar uma lacuna de emprego de gênero, nada 
mais (OCDE 2020). Embora estudos apontem, com razão, para um aumento 
crescente da lacuna de trabalho não remunerado (Collins et al. 2020), as 
pesquisas atualmente disponíveis não consideram, no momento, fatores além do 
gênero em relação ao acesso ao emprego; encontramos apenas um estudo que 
considera a raça além do gênero (Gezici e Ozay 2020). Além disso, a maioria dos 
estudos se concentra nos Estados Unidos, portanto há uma necessidade de 
pesquisa que considere outros e múltiplos fatores intersecionais, tais como a raça, 
a habilidade, a idade, a classe e a geografia. Gezici e Ozay apontam para esta 
realidade ao afirmar que mais pesquisa interseccional sobre a pandemia é 
necessária, dada “a magnitude da probabilidade de desemprego associada à 
posse de múltiplas identidades” (p. 16). 
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A COVID-19 compromete o acesso aos cuidados de saúde 
 
Embora acredita-se que a COVID-19 possa infectar qualquer pessoa, certos 
fatores socioeconômicos e culturais podem aumentar a probabilidade de acesso 
ou negação de serviços de saúde digitais e, assim afetar os desfechos de saúde 
(RCCE 2020; Kopel et al. 2020). As mulheres e os grupos marginalizados são 
especialmente afetados pelo menor acesso a serviços de saúde e serviços 
relacionados à saúde (RCCE 2020; UNFPA 2020; ONU Mulheres 2020b; Phillips 
et al. 2020; Pendo 2020; Sweet et al. 2020). Por exemplo, descobriu-se que a 
pandemia contribui para o aumento da mortalidade materna e neonatal, de 
necessidades não atendidas de contracepção, de abortos inseguros e de 
infecções sexualmente transmissíveis (UNFPA 2020). Complicando esta questão, 
no Sri Lanka, espera-se que as mulheres aumentem seu trabalho produtivo para 
atender às maiores demandas resultantes da pandemia. Espera-se também que 
elas mantenham seu trabalho reprodutivo – ter e criar filhos (McLaren et al. 2020). 
Além disso, em um recente resumo de política, a ONU Mulheres estimou que mais 
18 milhões de mulheres serão impedidas de acessar contraceptivos na América 
Latina e no Caribe como resultado direto da pandemia (ONU Mulheres 2020b). 
 
As tecnologias digitais provaram ser um ativo importante para melhorar os 
serviços de saúde e o acesso aos cuidados de saúde. Diante da pandemia, muitos 
aplicativos relacionados à saúde, websites e serviços online foram criados para 
apoiar as mulheres remotamente (Crawford e Serhal 2020). Estes serviços digitais 
variam de aplicativos centrados na saúde a serviços de telessaúde e linhas de 
ajuda. Em algumas áreas, foram introduzidos “bots de bate-papo” para ajudar a 
determinar os sintomas da COVID-19 dos usuários, a fim de diminuir a carga de 
trabalho dos profissionais de saúde. Nos Estados Unidos, o Centro para 
Democracia e Tecnologia delineou políticas e ajustes legais que seriam 
necessários para apoiar a continuidade dos serviços de telessaúde. Além de 
aumentar o financiamento dos serviços de telessaúde, os Estados Unidos estão 
desenvolvendo plataformas de cibersegurança e criptografia para salvaguardar a 
privacidade dos pacientes em plataformas de telessaúde (Barnard 2020).  
 
Beneficiar-se de tais tecnologias e ajustes de políticas requer que as populações 
de maior risco tenham acesso a serviços de telessaúde, mas isso frequentemente 
não acontece, especialmente para pessoas com deficiência, populações 
racializadas e minorias sexuais e de gênero (UNFPA 2020; Lam et al. 2020; 
Phillips et al. 2020). Nos Estados Unidos e na América Latina, o acesso às TICs 
é menor entre as populações imigrantes. Phillips et al. (2020) descobriram que, 
nos Estados Unidos, “as populações negras e hispânicas/latinas suportam uma 
carga maior da pandemia do que as populações brancas” (p. 279). Kopel et al. 
(2020) também descobriram que, embora os negros representem apenas 13% da 
população, eles representam 33% dos pacientes hospitalizados; em comparação, 
os brancos representavam 45% dos pacientes, apesar de representarem 76% da 
nação. 
 
No contexto da prestação de cuidados através da telemedicina, o uso crescente 
das tecnologias digitais pode ser um desafio para os idosos, bem como para as 
pessoas com deficiência e as populações que têm dificuldade em operar as 
tecnologias digitais de forma independente (Lam et al. 2020; Pendo 2020; 
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Khilnani, Schulz, e Robinson 2020). O aumento dos serviços de prestação de 
cuidados de saúde digitais e remotos pode, assim, impedir que essas populações 
recebam cuidados presenciais e regulares. Além disso, Lam et al. (2020) indicam 
que as taxas mais baixas de acesso a serviços de telemedicina entre populações 
mais velhas se correlacionam com as taxas mais altas de pobreza: aqueles que 
relataram um sentimento de “falta de prontidão” geral em termos de uso de 
tecnologias digitais tinham maior probabilidade de ter uma renda mais baixa. Isto 
poderia levar a um alargamento da divisão digital. Para ajudar a superar a divisão 
digital no Reino Unido, iniciativas como FutureDotNow ou DevicesDotNow 
fornecem às populações vulneráveis dispositivos gratuitos e o treinamento 
necessário para operá-los (Robinson et al. 2020). 
 
Pesquisas recentes sobre as consequências da COVID-19 para as minorias 
sexuais e de gênero tiraram conclusões semelhantes: não apenas as minorias 
sexuais e de gênero têm maior probabilidade de requerer cuidados de saúde, 
como também têm menor probabilidade de receber cuidados, pois os sistemas de 
saúde estão mal equipados para fornecer a esses pacientes a atenção sensível 
ao gênero de que necessitam (Phillips et al. 2020; National LGBT Health 
Education Center 2016). Uma “falta de resposta cultural entre os profissionais de 
saúde” (p.280) foi observada como uma das principais razões para tal acesso 
diferenciado aos serviços de saúde. No caso de pessoas transgêneros, por 
exemplo, a COVID-19 tornou mais difícil o acesso aos cuidados hormonais e 
cirurgias de afirmação de gênero. Como resultado, as pessoas transgêneros 
correm maior risco de suicídio (Ramo 2020) e de desenvolver problemas de saúde 
mental (Wang et al. 2020; Phillips et al. 2020). Um estudo recente realizado em 
Pequim apoia esta hipótese: o acesso reduzido à terapia hormonal - e, portanto, 
um prolongamento implícito da disforia de gênero - foi encontrado diretamente 
relacionado a “altos níveis de ansiedade e depressão” (Wang et al. 2020, 565). 
Para apoiar adequadamente essas populações, uma abordagem interseccional 
incluiria treinamento contínuo e extensivo do pessoal de saúde para melhorar 
diretamente o acesso aos cuidados de saúde dessas populações (Phillips et al. 
2020). Da mesma forma, a pesquisa e coleta de dados futuros devem ser 
desagregados por marcadores de marginalização, incluindo gênero, raça e 
capacidade (ONU Mulheres 2020b).  
 
 

A COVID-19 aumenta a violência baseada em gênero   
 
Desde o início da pandemia, houve um aumento substancial da violência 
doméstica (ONU Mulheres 2020b; Madgavkar et al. 2020; ITU 2020; Chuka 2020). 
Embora as crises sanitárias anteriores tenham resultado em uma afluência de 
sobreviventes de abuso doméstico em abrigos, os abrigos de violência doméstica 
dos Estados Unidos estão excedendo a capacidade pela primeira vez na história. 
Isto pode ser o resultado direto de medidas de confinamento que forçam os 
perpetradores e vítimas a passar mais tempo juntos, criando mais oportunidades 
para a ocorrência de atos de violência (Chuka 2020). Além disso, as medidas de 
confinamento podem limitar a capacidade das vítimas de procurar espaços que 
lhes proporcionem os cuidados e a assistência necessários. Outro resultado do 
aumento das medidas de confinamento é que menos casos de violência 
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doméstica estão sendo relatados (Enguita-Fernández et al. 2020). Em um esforço 
para enfrentar a violência doméstica durante a COVID-19, aplicações de 
intervenção como I-DECIDE, iSafe e myPlan se tornaram ferramentas digitais 
indispensáveis de apoio às vítimas de violência doméstica. MyPlan, por exemplo, 
fornece aos usuários um plano de segurança que pode ser adaptado às 
necessidades específicas de uma vítima e ajuda essa pessoa a tomar decisões 
informadas sobre sua segurança, opções locais e bem-estar (Chuka 2020). 
 
Além dos aplicativos, foram criadas linhas telefônicas de emergência 24/7 e 
respostas digitais 24/7 para atender à crescente demanda por suporte nos 
Estados Unidos (Chuka 2020). Por exemplo, a RAINN (Rede Nacional de 
Assistência a Vímias de Estupro, Abuso e Incesto) lançou um serviço de 
aplicativos em agosto de 2020 para apoiar os sobreviventes de agressões sexuais 
“a qualquer hora, em qualquer lugar” (RAINN 2020). Serviços como 
teleaconselhamento e a telepsiquiatria também estão apoiando cada vez mais os 
sobreviventes de abuso doméstico. Estes serviços oferecem maior privacidade, 
disponibilidade 24/7 e maior modularidade para que possam ser adaptados às 
necessidades específicas de um usuário. Tais serviços de apoio digital tornaram-
se essenciais para as vítimas de VBG que, devido ao isolamento social e 
confinamento, carecem de um sistema de apoio local e acessível (Chuka 2020). 
 
Enquanto um número crescente de plataformas digitais está sendo desenvolvido 
para combater o aumento da violência doméstica e da violência baseada em 
gênero, a COVID-19 também tem exacerbado a violência baseada em gênero em 
espaços online (Chair 2020). O recente aumento da violência doméstica, 
particularmente contra mulheres e crianças, está correlacionado com um aumento 
da VBG online (Chuka 2020; UNFPA 2020). A VBG, o assédio e a recuperação e 
disseminação de dados não-consensuais ou não regulamentados online podem 
comprometer muito a capacidade das mulheres de buscar e alcançar o 
empoderamento digital, social e econômico (ver a seção “Segurança e espaços 
cívicos digitais” neste relatório). Embora mulheres e meninas sejam mais 
propensas que homens a usar a internet, elas também são mais propensas a 
serem vítimas de violência online (ITU 2020). 
 
Desde o início da pandemia, o tráfego para linhas de ajuda, sites de redução de 
danos e centros de violência doméstica e chamadas para linhas diretas de crise 
também aumentou (Chair 2020; Chuka 2020). A linha de ajuda Revenge Porn do 
Reino Unido, uma plataforma financiada pelo governo que apoia vítimas de abuso 
de imagem íntima, ou a difusão não-consensual de imagens íntimas, viu um 
aumento de 50% no tráfego de websites em março de 2020 (Price 2020). As 
ligações para as linhas diretas de crise da Espanha também aumentaram em mais 
de 10% em março de 2020. A demanda por seus serviços de consultoria online 
na Espanha aumentou, notavelmente, 182% entre março de 2019 e março de 
2020 (Ruiz-Pérez e Pastor-Moreno 2020). 
 
A Guiana tomou uma posição diferente sobre como mitigar a VBG dirigida às 
mulheres e grupos minoritários, abordando algumas das questões estruturais 
subjacentes. O governo de Guiana criou programas de intervenção para detectar 
e desafiar “masculinidades violentas” (Khanlou e Ssawe 2020, 26). Durante a 
COVID-19, esses serviços foram movidos online (ONU Mulheres 2020b; Khanlou 
e Ssawe. 2020). Da mesma forma, a África do Sul e algumas nações insulares do 
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Caribe, como Antígua e Barbuda, cooperaram com empresas de telefonia móvel 
para entregar mensagens de segurança e textos oferecendo serviços de 
intervenção digital diretamente aos telefones dos cidadãos (ONU Mulheres 2020b 
Khanlou e Ssawe, 2020).  
 
Finalmente, durante a COVID-19, os hashtags estão tornando a violência 
doméstica visível e criando redes digitais de apoio aos sobreviventes, incluindo 
#YouAreNotAlone e #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic (Chuka 2020). Na 
China, o hashtag #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic conecta os usuários 
com recursos online e aumenta a conscientização sobre os sinais e riscos da 
violência baseada em gênero (ONU Mulheres 2020b). Da mesma forma, as 
mulheres com acesso à internet podem usar as mídias sociais como meio de 
vocalizar suas preocupações e informações sobre a pandemia. Um estudo 
americano que examinou os posts da COVID-19 nas mídias sociais observou que, 
de modo geral, as mulheres jovens racializadas, e especialmente mulheres negras 
e hispânicas, publicaram mais posts online relacionados à COVID-19 do que 
mulheres ou homens brancos em geral. A presença online de mulheres 
racializadas - entre as mais ameaçadas de serem afetadas pela pandemia - indica 
que as mulheres jovens de cor usam plataformas de mídia social não apenas para 
educar os outros e criar redes de apoio online, mas também para apontar as 
questões estruturais que as prejudicam economicamente e em termos de saúde 
(Campos-Castillo e Laestadius 2020).  
 
 
CONSIDERAÇÕES PARA O FUTURO  
 
Apesar de muitos esforços para reduzir as disparidades de gênero e promover o 
acesso equitativo às tecnologias digitais, a COVID-19 está ampliando a divisão 
digital em geral (Sadeque 2020; RCCE 2020; Campos-Castillo e Laestadius 
2020). Em seu resumo sobre a VBG online, a UIT (2020, 6) defende uma 
abordagem interseccional e baseada em evidências que destaca as “múltiplas 
formas de opressão e assédio online, como parte do continuum de violência” 
enfrentado pelas mulheres e minorias sexuais e de gênero. Além disso, 
recomenda que protocolos, códigos e leis sejam revisados e ajustados para lidar 
com o aumento da violência online dirigida a mulheres e meninas, à medida que 
os dispositivos e tecnologias digitais evoluem, e novas políticas e mecanismos 
regulatórios são necessários para melhorar as TICs relacionadas à violência 
doméstica (Chuka 2020, sd). Uma colaboração contínua entre várias partes 
interessadas - pesquisadores, iniciativas de ICT4D e sobreviventes - é 
fundamental para a criação dessas TICs aprimoradas.  
 
Além disso, há um imperativo para tratar de questões estruturais e oferecer 
soluções contextualizadas que estejam atentas às realidades particulares, 
necessidades e modos de empoderamento de várias populações e grupos 
marginalizados (ONU Mulheres 2020b). Por exemplo, para facilitar o acesso dos 
idosos às TICs, as iniciativas devem ser adaptadas às capacidades e 
necessidades específicas desta população, incluindo a tradução de informações 
para os idiomas e dialetos locais (RCCE 2020, 4). A criação de soluções 
específicas ao contexto envolverá a desagregação de todos os dados coletados 
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por sexo, idade, deficiência, etnia e localização geográfica, a fim de compreender 
as necessidades específicas de grupos específicos.  
 
Um exemplo de um projeto de pesquisa interseccional em saúde é o Digital Health 
Equity Framework (DHEF), que leva em conta as desigualdades sociais e os 
desequilíbrios de poder ao avaliar o acesso dos indivíduos aos cuidados de saúde 
(Crawford e Serhal 2020). O primeiro de seu tipo, o DHEF considera o 
posicionamento social, a idade, a raça, a renda, o gênero, o estilo de vida e a 
ruralidade de um indivíduo. Crawford e Serhal (2020) descobriram que a 
localização social dos indivíduos está diretamente correlacionada com seus 
resultados de saúde: quanto melhor sua localização social, melhor seu acesso 
aos serviços de saúde digitais, melhor a qualidade dos cuidados de saúde que 
recebem em geral, e maiores as chances de ter desfechos positivos de saúde. O 
DHEF identifica as iniquidades estruturais subjacentes ao acesso à saúde com 
base na premissa de que a localização social dos indivíduos e a extensão de seu 
poder econômico e sistêmico determinam seus desfechos de saúde. 
 
Além disso, como as pessoas com deficiência foram desproporcionalmente 
afetadas pela pandemia em termos de insegurança no emprego, Pendo (2020) 
propõe um aumento nas opções de emprego flexível e remoto. O RCCE também 
sugere que documentos e textos sejam comunicados em “linguagem clara e 
simples” e que os formatos sejam adaptados para acomodar aqueles que leem 
braile ou requerem fontes maiores (RCCE 2020, 3). 
 
Ao lado do desenvolvimento de modelos de pesquisa interseccionais, há uma 
necessidade estrutural de “treinamentos de resposta cultural” para funcionários 
da área de saúde a fim de proporcionar às populações vulneráveis, tais como 
minorias sexuais e de gênero, “cuidados competentes, respeitosos e acolhedores” 
(Phillips et al. 2020). Phillips et al. sublinham que a pesquisa futura sobre equidade 
na saúde deve se concentrar na intersecção de identidades, pois elas se 
relacionam não apenas com a pandemia, mas também com impactos sociais, 
psicológicos, fisiológicos e financeiros específicos diretamente resultantes da 
pandemia. Um número crescente de programas e serviços digitais destinados a 
apoiar e fortalecer as mulheres e grupos minoritários é desproporcionalmente 
afetado pela COVID-19. Embora não sem limitações, a implementação de TICs 
específicas às necessidades pode ajudar a remover barreiras que impedem que 
essas populações obtenham cuidados e benefícios.  
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