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RESUMO
• A pesquisa foi realizada via questionário online e obteve 1060 respostas. Pela 

sensibilidade do tema, o formulário era completamente anônimo. Mesmo com 
uma amostra não-probabilística, os resultados trazem insights válidos e interes-
santes para pensarmos na relação entre liberdade de expressão e a sensação 
de segurança entre os respondentes.

• Os respondentes não se sentem seguros para se expressarem na Internet. A 
pesquisa aponta para uma alta sensação de insegurança online. Entre 1 e 5, a 
autoavaliação média de segurança física e psicológica para se expressar livre-
mente na Internet foi de 2.4, caindo para 2.3 quando o respondente era convi-
dado a pensar em um cenário de livre manifestação sobre autoridades e institui-
ções públicas.

• O principal fator para a insegurança é o posicionamento político, opção marca-
da por 53% dos respondentes. Além disso, 43,1% incluíram o fato de opinarem 
sobre autoridades públicas como um comportamento relevante para o valor in-
dicado na autoavaliação. 

• Essa insegurança foi reforçada em várias perguntas referentes a situações hipo-
téticas e também às experiências factuais de cada usuário. Por terem criticado 
autoridades públicas na Internet, 103 pessoas (9,7% dos respondentes) afirma-
ram já terem sido intimidados, ameaçados, censurados, ou terem recebido inti-
mação oficial. 56,5% dos respondentes dizem ter deixado de fazer esse tipo de 
manifestação por  medo, sobretudo de sofrer violência dentro e fora da Internet, 
de receber ameaças e de ser processado judicialmente. 83,9% têm medo de 
sofrerem consequências negativas por se expressarem na rede.

• Além disso, resultados indicam que os respondentes não confiam nas institui-
ções públicas para a defesa da liberdade de expressão. Quando convidados 
a selecionarem as instituições em que confiariam para essa tarefa,preferiram 
marcar opções como “Minha rede de amigos” (35%), Terceiro setor (21,9%) e, de 
forma direta, “Não confio em nenhuma instituição” (26,7%). A primeira instituição 
formal aparece apenas na sequência, com 17,6% dos respondentes selecionan-
do a Defensoria Pública. As “plataformas digitais” foram selecionadas por 10,1% 
dos participantes.

• Em relação à sensação de segurança nas diferentes plataformas, as melhor ava-
liadas foram aquelas que se destacam pela comunicação interpessoal privada e 
pelo pseudoanonimato, respectivamente  no WhatsApp (58,8%) e Twitter (29,8%).
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1. INTRODUÇÃO
O uso da Internet para a comunicação é tão presente na trajetória e no uso 

corrente dessa tecnologia que falar sobre ela é trazer à tona o tema da liberdade 
de expressão. A pandemia de Covid-19 acirrou essa tendência: com o isolamento 
social, a Internet se tornou, cada vez mais, o ambiente para trabalhar em equipe, 
fazer uma consulta médica, acessar serviços públicos e, sobretudo, manter contato 
com pessoas. “Manter contato” não se restringe apenas à comunicação interpesso-
al e inclui a troca e o compartilhamento de opiniões, posicionamentos e conteúdos 
sobre política. Esses usos ocorrem, inclusive, em meio a eventos como as eleições.

 Dentro desse cenário e em ano eleitoral, a pesquisa Liberdade de expressão 
e segurança online: a percepção de segurança dos usuários ao se manifestar na 
Internet foi desenvolvida pelo Instituto Vero com o objetivo de compreender a expe-
riência dos usuários ao se expressarem na Internet, com enfoque na autoavaliação 
desses indivíduos quanto ao nível de segurança do ambiente digital para esse fim. 
Nesse sentido, trata-se de uma pesquisa exploratória cuja proposta é apresentar 
uma visão panorâmica da percepção dos usuários sobre as condições de segu-
rança física e psicológica que eles possuem para se expressarem nas redes sobre 
temas variados e, em particular, a respeito de autoridades ou instituições públicas.

A pesquisa foi feita com a aplicação de um questionário online amplamente di-
vulgado nas mídias sociais do instituto e de parceiros. O público-alvo era qualquer 
usuário de Internet com 18 anos ou mais e o formulário aceitou respostas entre os 
dias 27 de abril e 30 de maio de 2022.1 Houve a coleta total de 1060 respostas, sem 
identificação pessoal, e que continham o consentimento livre e esclarecido dos res-
pondentes. O desenho da pesquisa, que incorpora as limitações de uma amostra 
não-probabilística, se justifica pela sensibilidade do tema e pelo objetivo de se obter 
um número maior de respostas, priorizando assim o alcance e a facilidade de preen-
chimento do formulário e garantindo que os respondentes não teriam receio de serem 
identificados nesse processo. Nesse sentido, neste primeiro relatório de resultados 
visa-se contribuir para a identificação de perfis não-generalizáveis do comportamento 
online e da percepção quanto às condições de segurança para a livre manifestação 
na Internet.

Como apontado no Resumo e como será desdobrado na sequência, a pes-
quisa revelou que há uma percepção generalizada de insegurança para a expres-
são de opinião na Internet, seja em relação a temas não-especificados, seja sobre 
autoridades e instituições públicas. Vinculado a isso, a relação entre expressão e 

1 As perguntas utilizadas no formulário podem ser acessadas aqui.

https://drive.google.com/file/d/1BVfF86OJLBde_dqs062UsoR47w6ivUix/view?usp=sharing
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política apareceu de forma recorrente e o quadro de intranquilidade nessa esfera 
é o resultado mais evidente da pesquisa do Cala-Boca-Já-Morreu, algo que tem 
aparecido também em pesquisas recentes, aplicadas pelo DataFolha e baseadas 
em amostras representativas.2

Isso demonstra que, para além dos objetivos desta pesquisa e das suas limi-
tações, pensar em sensação de segurança e liberdade de expressão na Internet 
pode ser importante para entendermos as características do uso da Internet para 
a expressão política, já que esse foi o eixo central das preocupações manifesta-
das pelos respondentes, mesmo sem esse direcionamento inicial. O Instituto Vero 
considera que índices dessa natureza demonstram um quadro preocupante quanto 
à relação entre a sociedade civil e a expressão sobre autoridades e instituições 
públicas nas redes e de desgaste e inquietude em relação à expressão política em 
ambientes digitais.

PARA ACESSAR O FORMULÁRIO, PARA ACESSAR O FORMULÁRIO, 
CLIQUE AQUICLIQUE AQUI

2 Em questionário de julho de 2022, 70% dos respondentes tinham contas em redes sociais e 78% em aplica-
tivos de mensagem. Nesse conjunto de usuários, 43% indicaram que deixaram de comentar ou compartilhar con-
teúdos sobre política em grupo de WhatsApp e 41% adotaram esta autorrestrição em redes sociais, ambos com 
o objetivo de evitar discussões com amigos ou familiares. Quando passamos para o total de respondentes, 49% 
já deixaram de conversar sobre política para evitar discussões, 15% foram ameaçados verbalmente e 7% foram 
ameaçados fisicamente por questões políticas. Já em pesquisa aplicada em agosto de 2022, 67,5% dos entrevis-
tados responderam que têm medo de serem “agredidos fisicamente pela sua escolha política ou partidária” e 3,2% 
afirmavam terem sido vítimas de ameaças políticas nos últimos 30 dias, aproximadamente 5.300.000 milhões de 
pessoas, por extrapolação dos resultados.

https://drive.google.com/file/d/1BVfF86OJLBde_dqs062UsoR47w6ivUix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVfF86OJLBde_dqs062UsoR47w6ivUix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVfF86OJLBde_dqs062UsoR47w6ivUix/view?usp=sharing
https://media.folha.uol.com.br/datafolha/2022/08/01/Redes-sociais7fc82nXwj2ndW.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/09/pesquisa-violencia-e-democracia-2022-fbsp-raps.pdf
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2. METODOLOGIA
• Pesquisa quantitativa baseada na técnica de aplicação online de survey por 

meio de questionário em Google Forms, sem identificação dos responden-
tes. 1060 respostas foram coletadas e analisadas.

• Vantagens metodológicas da técnica são flexibilidade, facilidade e baixo 
custo da aplicação, que somam-se à capacidade de alcance de responden-
tes que podem interagir com as perguntas em suas próprias condições.3

• Limitações metodológicas da aplicação aberta e não-direcionada de surveys 
online envolvem as restrições próprias da amostragem não-probabilística que 
eles geram, impedindo a generalização dos resultados e reduzindo o maior 
controle de verificação das respostas recebidas.4 

• Em função dos objetivos desta pesquisa, as vantagens se sobressaíram às 
limitações da técnica. O público-alvo almejado era formado por usuários de 
Internet e o objetivo era identificar e analisar perfis de comportamento online 
e de avaliação de segurança restritos aos usuários efetivamente alcançados, 
sem a perspectiva de generalização dos resultados.

• Os dados coletados via Google Forms foram analisados com a combinação 
das funcionalidades da linguagem de programação R e da aplicação Goo-
gle Sheets. A organização dos dados envolveu uma etapa inicial de codifi-
cação das respostas, seguindo o livro de código da pesquisa, e posterior 
desagregação das perguntas de caixa de seleção, bem como a agregação 
de alguns dados (estado para região, por exemplo). Os gráficos foram ela-
borados no Flourish.

3 Ver Evans e Manhur (2018).
4 Ver Evans; Manhur (2018); Ball (2019); Carlomagno (2019).

https://drive.google.com/file/d/1BVfF86OJLBde_dqs062UsoR47w6ivUix/view?usp=sharing
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3.1 O PERFIL DEMOGRÁFICO DOS RESPONDENTES
Com o objetivo de agregar variáveis demográficas ao estudo, sem a identifica-

ção pessoal dos respondentes, o survey possuía questões referentes ao estado de 
residência, gênero, idade, área profissional de atuação, raça, cor ou etnia, orienta-
ção sexual, nível de escolaridade e faixa salarial. Essas informações compõem o 
perfil dos respondentes alcançados.

a. Local de residência

Gráfico 1 - Região dos respondentes que residem no Brasil

54.2%
Sudeste

13.6%
Nordeste

5.8%
Exterior

5.6%
Centro-Oeste

16.5%
Sul

3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
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b. Gênero

Em relação ao gênero, há uma maioria de mulheres quando o número de 
respostas é comparado com as de homens. Entre todos os respondentes, há uma 
nítida prevalência de pessoas que não se identificaram como transexuais ou não-
-binários, conforme disposto no gráfico abaixo. Por essa razão, ao mencionar o gru-
po “mulheres” nas próxima páginas, faz-se referência às pessoas que selecionaram 
“mulheres cis”.

Gráfico 2 - Dentre as seguintes alternativas, com qual gênero você se identifica?

c. Faixa etária
Gráfico 3 - Quantos anos você tem?
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d. Raça/cor ou etnia
Gráfico 4 - Dentre as seguintes alternativas, seguindo o padrão IBGE, 

com qual raça, cor ou etnia você se identifica?

e. Orientação sexual

A categoria passou por agregação dos dados de opções para a proposição da 
categoria LGBTQIA+, com seus resultados ilustrados abaixo.

 A agregação de respostas referentes à homossexualidade, bissexualidade, 
assexualidade e pansexualidade levou à criação da categoria LGBTQIA+, com 426 
respondentes, o equivalente a 40,19%. O valor agregado está representado no grá-
fico abaixo e, na sequência, é possível verificar a distribuição inicial das respostas 
em todas as opções. 

Gráfico 5 - Dentre as seguintes alternativas, com qual orientação sexual você se identifica?

 
 Internamente, esta macrocategoria é liderada por pessoas bissexuais (231, 
21,8% e homossexuais, 8.1%, com 86 respondentes).
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Gráfico 6 - Composição interna da categoria LGBTQIA+

f. Escolaridade
Gráfico 7 - Qual o seu nível de escolaridade?
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g. Faixa salarial

Gráfico 8 - Em qual faixa salarial você se encaixa, atualmente?

 A partir do perfil demográfico dos respondentes, passa-se para o registro das 
características do comportamento online desses indivíduos na hora de se expres-
sar na Internet.

3.2 INTERNET PARA SE EXPRESSAR: OS USOS DA INTERNET
a. Com que frequência?

Os dados coletados indicam que os usuários que responderam à pesquisa fa-
zem uso da Internet para manifestar opiniões e visões de mundo, inclusive quando 
o tema em questão são autoridades e instituições públicas. Esse uso foi repetida-
mente afirmado em diferentes momentos do survey, nos quais a opção de se indi-
car que este espaço não era utilizado para a livre manifestação continuou sendo 
pouco selecionada pelos respondentes.

Os resultados indicam que quem se manifesta pela Internet o faz com algum 
nível de seleção e intenção. Em termos de frequência, a opção “Só quando acho 
necessário” foi a mais selecionada quando a pergunta era direcionada à manifes-
tação sobre temas em geral e novamente para a manifestação sobre autoridades e 
instituições públicas. Apesar da semelhança em relação à alternativa, os cenários 
descritos foram avaliados de formas distintas pelos usuários. Comparando-se os 
índices das opções “Quase todos os dias da semana” e “Não uso a Internet para 
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isso”, percebe-se que os respondentes apontaram que a prática de se manifestar 
sobre autoridades públicas é menos frequente do que a expressão sobre temas 
não especificados. Isso indica que mesmo quem usa a Internet como uma maneira  
de expressão de opinião o faz de forma menos frequente (ou não o faz, como pode 
ser observado pelo índice de 19,9% para esta opção) quando o tópico em questão 
passa pelo tema de autoridades e instituições públicas.

Gráfico 9 - Frequência de uso da Internet para manifestação de opinião

b. Em quais aplicações de Internet?

Os ambientes digitais que se destacam como as opções mais utilizadas para a 
expressão de opinião envolvem aquelas que são recorrentemente apontadas como 
mais populares no Brasil e concentram-se em plataformas de mídias sociais e não 
em espaços como sites e blogs pessoais5. Em questão posterior e diretamente rela-
cionada às plataformas em suas especificidades, foi possível identificar quais delas 

5 Dados de pesquisas como o relatório anual da We Are Social (2022) e do DataFolha (2022) indicam a prefe-
rência geral por WhatsApp e Facebook, sendo que o uso de aplicações como Twitter e WhatsApp é especialmente 
alto entre jovens com maior escolaridade (DATAFOLHA, 2022).

I
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destacam-se no que diz respeito à sensação de segurança para a prática segura 
da expressão, o que será explorado no item 3.5

 
Gráfico 10 - Quais as principais formas pelas quais você costuma

expressar suas opiniões ou visões de mundo na Internet?

c. Para quem?

Os resultados da pergunta “Para quem você costuma expressar suas opiniões 
ou visões de mundo na Internet?” demonstram que a intencionalidade e a seleção 
na expressão de opinião em ambientes digitais continuou a ser ponto de destaque. 
38,3% dos participantes responderam que direcionam esse tipo de comunicação 
apenas para amigos ou seguidores e 15% indicaram que tomam essa decisão 
conforme cada contexto. Cabe destacar que há uma parcela significativa, suficiente 
para equivaler à segunda opção mais selecionada, de pessoas que se expressam 
de forma pública e aberta.

Gráfico 11 - Para quem você costuma expressar suas opiniões ou visões de mundo, na Internet? 
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Há, portanto, o predomínio de um grupo de usuários que faz uso frequente da 
Internet para se expressar sobre temas não especificados e cujos conteúdos são 
direcionados para uma determinada rede de amigos e seguidores ou difundidos de 
forma pública e aberta. A frequência desse uso é menor quando há o recorte para 
a manifestação sobre autoridades e instituições públicas. Em geral, esses usuários 
identificam as plataformas de mídias sociais e os aplicativos de mensagem como 
formas mais recorrentes de manifestação de opiniões.

Conhecida a amostra, a seção seguinte explora aspectos da sensação de segu-
rança desses usuários no curso das atividades de expressão e manifestação.

3.3 LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SEGURANÇA NA INTERNET:
AUTOAVALIAÇÃO E SENSAÇÃO DE SEGURANÇA
3.3.1 A AUTOAVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SEGURANÇA PARA SE EXPRESSAR NA INTERNET

Os respondentes indicaram que se sentem inseguros em se manifestar na Inter-
net, tanto sobre assuntos não especificados e ainda mais quando o objeto dessa ma-
nifestação são autoridades e instituições públicas. Essa mensuração foi feita por meio 
de duas perguntas-espelho, uma sem especificação de temas e outra com enfoque 
em expressão sobre autoridades e instituições públicas. Convidados a classificarem a 
sensação física e psicológica de segurança em uma escala numérica de 1 a 5, na qual 
1 indicava “totalmente inseguro” e 5 “totalmente seguro”, as notas ficaram concentradas 
entre 2 e 3, com distribuições levemente distintas, como exibido nos gráficos abaixo. 

Gráfico 12 - Nível de segurança física e psicológica para manifestação de opinião na Internet - 
Comparativo entre manifestação de opinião em geral e manifestação de opinião sobre autoridades públicas 
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Preliminarmente, identificou-se que o índice de segurança pode variar con-
forme características demográficas, tais como o gênero e a raça-cor/etnia, manten-
do-se a regra de índices generalizadamente baixos. Neste relatório, enfatizamos a 
possibilidade dessa análise para os índices relacionados à sensação de seguran-
ça para manifestação sobre autoridades e instituições públicas. Nesse âmbito, 
vê-se que aproximadamente três a cada cinco mulheres consideraram que o nível 
de segurança está entre 1 e 2, ou seja, que acreditam experimentarem níveis bai-
xos de segurança, dado que são dois a cada cinco homens. 

Gráfico 13 - Nível de segurança física e psicológica para manifestação de opinião sobre autoridades públicas 
na Internet - Distribuição interna de notas entre pessoas cissexuais, por gênero informado.

No caso de pessoas que se declararam pretas, 3 a cada 5 selecionaram notas 
entre 1 e 2, valores que foram selecionados por aproximadamente duas a cada 
cinco pessoas brancas.
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Gráfico 14 - Nível de segurança física e psicológica para manifestação de opinião sobre autoridades públicas 
na Internet - Distribuição interna de notas entre pessoas brancas, pardas e pretas, por autodeclaração

 Em síntese, internamente, os grupos mencionados avaliaram sua sensação 
de segurança da seguinte forma:

Gráfico 15 - Comparando o nível de segurança física e psicológica para manifestação de opinião sobre autoridades 
e instituiçõs públicas - Comparativo entre distribuição interna de respostas por grupos demográficos
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3.3.2 OS ELEMENTOS DA INSEGURANÇA

 As respostas dos participantes às questões que procuravam acrescentar 
componentes mais específicos ao tema reforçaram a avaliação de que há uma 
sensação generalizada de insegurança. Os respondentes foram taxativos ao apon-
tarem para o receio de consequências negativas e para o medo de problemas no 
mercado de trabalho

Gráfico 16 - Os componentes da insegurança: medo de consequências e problemas no local de trabalho

3.3.3 FATORES, EXPERIÊNCIAS E COMPORTAMENTOS 
RELACIONADOS À INSEGURANÇA

Foi possível mensurar novas camadas da autoavaliação de segurança dos 
usuários ao solicitar que eles indicassem fatores, experiências e comportamentos 
que mais poderiam ser associados à avaliação de segurança quanto à expressão 
de opinião sobre temas não-especificados. As três perguntas abaixo foram feitas na 
sequência da pergunta 4 (4. Atualmente, você se sente seguro(a), física ou psicolo-
gicamente, para manifestar suas opiniões na Internet?”.
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Na questão sobre fatores de segurança ou insegurança, enfatizou-se as-
pectos demográficos e perfiladores, como idade, gênero, religião, política e local 
de trabalho. A única opção selecionada por mais da metade dos respondentes é 
direcionada ao âmbito da manifestação política. 53% dos respondentes conside-
ram que o posicionamento político que possuem é um fator influente na sensação 
de insegurança para se expressar na Internet. Esse marcador político, que não foi 
detalhado pela pesquisa, parece não se explicar pela atuação partidária, já que 
esta opção foi muito pouco procurada pelos respondentes. O segundo fator mais 
mencionado faz referência ao marcador demográfico de gênero. 

Gráfico 17 - Quais dos fatores abaixo mais influenciaram sua avaliação de segurança online?

A decomposição das informações demográficas de quem selecionou as duas 
opções acima destacadas indica que há um perfil diferente de respondentes entre 
elas. Mulheres são a maioria entre os que consideram que gênero é um elemento 
que afeta a sensação de segurança. Já o posicionamento político parece indepen-
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der desse aspecto demográfico, adquirindo forma distribuída e ampla entre todos 
os grupos.

Gráfico 18 - Comparando a composição demográfica dos fatores de insegurança - Comparativo entre distribuição 
interna de respostas por grupos demográficos, conforme gênero informado

Na pergunta sobre experiência de segurança ou insegurança, as alternati-
vas procuravam explorar a possibilidade do usuário indicar vivências que afetaram 
sua autoavaliação. Nenhuma das opções em que o respondente indicava já ter 
passado por uma experiência de insegurança ultrapassou os 30% de responden-
tes: 25,2% indicaram que sabem de amigo ou familiar que foi intimado, ameaçado, 
censurado ou intimidado por expressão de opinião e 16,9% afirmaram ter passado 
diretamente por isso. O índice que vai de aproximadamente 10% a 17% dos respon-
dentes, ou seja, de 106 a 180 indivíduos, mantém-se estável ao longo da pesquisa 
como grupo que de fato já vivenciou alguma das ameaças à liberdade de expres-
são na Internet.
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Gráfico 19 - Quais das experiências abaixo mais influenciaram sua avaliação de segurança online?

Já os comportamentos associam-se às possíveis práticas que os usuários 
realizam e identificam como relevantes para a avaliação de segurança anterior-
mente preenchida. A preferência por alternativas em que constam o tema do posi-
cionamento político e da emissão de opiniões sobre autoridades públicas reforçam 
o indicativo de que há um receio quanto à expressão sobre política nos ambientes 
digitais. Vinculados a este universo, a questão agrega aos resultados da pesquisa 
elementos que fazem referência à seletividade no público receptor, ou seja, de só 
se manifestar quando há o compartilhamento de um mesmo posicionamento políti-
co ou a expectativa de uma baixa repercussão de opinião. 

Gráfico 20 - Quais dos comportamentos abaixo mais influenciaram sua avaliação de segurança online? 
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Nos resultados, pode-se verificar que a sensação de insegurança foi repetida-
mente indicada pelos respondentes em um cenário no qual ela está associada à 
expressão de caráter político e à avaliação de ausência de segurança institucional 
e de adesão a plataformas mais privadas ou anônimas. Para além da autoavaliação 
e da qualificação de componentes da sensação de segurança, na fase final das per-
guntas sobre segurança e com enfoque direcionado à expressão sobre autoridades 
e instituições públicas, procurou-se apresentar aos respondentes um cenário mais 
específico e concreto em que eles pudessem indicar o que já tinham vivenciado de 
ameaça à liberdade de expressão na Internet.

3.4 PARA ALÉM DA SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA: O MEDO E 
AS AMEAÇAS À EXPRESSÃO NA INTERNET NO CASO DE AUTORI-
DADES E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

Os respondentes afirmam que efetivamente já deixaram de se manifestar criti-
camente sobre autoridades públicas por medo de receber intimação oficial, ameaça, 
intimidação ou censura. Esta alternativa foi selecionada por 56,5% dos participantes, 
parcela encaminhada para uma pergunta específica para identificar o principal medo 
envolvido nesse tipo de situação. Outros 23,5% optaram por indicar que conhecem 
casos do tipo e 20% afirmaram que nunca passaram por tais situações. 

Gráfico 21 - Você já deixou de se manifestar contra autoridade pública 
por medo de receber intimação oficial, ameaça, intimidação ou censura?

Os 56,5% que indicaram ter deixado de se manifestar contra autoridades pú-
blicas destacaram o medo de sofrer violência fora da Internet, de receber ameaças 
e de ser processado judicialmente.
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Gráfico 22 - Qual o seu principal medo ao pensar em se manifestar contra autoridade ou instituição pública?

Em pergunta agora direcionada ao total de participantes (1060), os resultados 
apontam que 9,7% dos respondentes já foram diretamente sujeitos a algum tipo de 
restrição à liberdade de expressão. Esse grupo respondeu afirmativamente quanto 
ao fato concreto de terem sofrido ameaça, intimidação ou censura, ou terem rece-
bido intimação oficial. 50,8% afirmam não terem passado pelas situações de forma 
direta, mas que conhecem alguém, o que diz pouco sobre os acontecimentos, mas 
reforça a sensação de insegurança vigente. No gráfico abaixo, pode-se visualizar 
como os participantes se comportaram diante da pergunta proposta e qual nota 
eles tinham dado na autoclassificação sobre segurança para se expressar sobre 
autoridades e instituições públicas. Cada ponto equivale a um respondente e as 
cores sinalizam qual nota havia sido dada para a sensação de segurança em se 
expressar sobre autoridade pública.

Gráfico 23 - Você já foi censurado, intimidado, ameaçado ou oficialmente intimado em decorrência de manifestação 
de opinião ou crítica direcionada a alguma autoridade pública?
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Os 103 usuários (9,7%) que decla-
raram já terem sido censurados, intimida-
dos, ameaçados ou intimados por se ma-
nifestarem contra autoridades públicas 
foram convidados a detalhar essas situ-
ações com informações sobre a frequên-
cia, as características e a origem da(s) 
ameaça(s). Os resultados indicam que 
há um aspecto de recorrência nos atos, 
como pode ser visto no gráfico ao lado.

Os respondentes apontam, também, 
que as formas pelas quais esse tipo de 
ameaça ocorre é majoritariamente por 
meio de mecanismos das próprias pla-
taformas digitais, seja por publicações 
abertas ou por mensagens privadas. 

Gráfico 25 - De que formas isso aconteceu?

Entre as origens dessas ameaças, os respondentes destacaram agentes que 
não são autoridades públicas. Pessoas desconhecidas, pessoas sem vínculo social 
específico e familiares ou amigos são as três opções mais selecionadas.

Gráfico 24: Quantidade de episódios de ameaça, 
intimidação, censura ou intimação formal
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Gráfico 26 - Quais as origens dessa ameaça, intimidação, censura ou intimação oficial?

3.5 LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SEGURANÇA NA INTERNET:
SEGURANÇA E CONFIANÇA INSTITUCIONAL

A sensação de insegurança também reverberou em uma baixa percepção de 
segurança institucional6. Apenas 11,5% dos respondentes consideravam que o am-
biente institucional existente era suficientemente seguro para garantir a liberdade 
de expressão na Internet.

 
Gráfico 27 - Você acredita que vive em um ambiente institucional
suficientemente seguro para se expressar livremente na Internet?

A percepção de baixa segurança institucional foi reforçada em outras questões 
do survey. Os resultados demonstram que 60,4% dos respondentes acreditam que 
não têm a quem recorrer em caso de ameaças, conforme pode-se observar no 
gráfico abaixo.

6 Nesta pergunta, apresentamos uma definição de ambiente institucional para os respondentes: “Ambiente 
institucional diz respeito às instituições públicas ou privadas que estabelecem regras e sanções formais e informais 
para o uso da Internet”.
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Gráfico 28 - Você sente que tem a quem recorrer caso a sua liberdade de expressão na Internet seja ameaçada?

Quando o conjunto de participantes foi estimulado a avaliar em quais institui-
ções confiam para a defesa de sua liberdade de expressão, tendo a opção de sele-
cionar de uma a três opções, 26,7% deles reforçam que não confiam em nenhuma 
instituição, sendo que de fato a maior parte desses 26,7% optou por não selecionar 
nenhuma outra opção: 20,5% (217 respondentes) não indicaram nenhuma outra 
alternativa. Os resultados apontam para um baixo desempenho de instituições for-
mais, como instituições de segurança pública e governos. As opções mais selecio-
nadas pelos respondentes dizem respeito aos grupos de amigos e ao terceiro setor. 
As defensorias públicas e o poder judiciário lideram o rol de instituições formais 
identificadas como mais confiáveis para respaldar a liberdade de expressão.

Gráfico 29 - Dentre as instituições listadas, em qual delas você 
confia para defesa da sua liberdade de manifestação de opinião?
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3.5.1 PLATAFORMAS QUE OFERECEM MAIOR SEGURANÇA

Retomando o eixo de comportamento online, um dos interesses da pesquisa 
foi o de verificar se os participantes associavam positivamente plataformas digitais 
específicas à prática segura da expressão na Internet. Em uma questão na qual era 
possível marcar até três opções, 78,3% dos entrevistados (831) informaram que 
não se sentem seguros para se expressar em nenhum ambiente digital, sendo que 
208 dessas pessoas efetivamente não selecionaram nenhuma das opções dispo-
nibilizadas. Entre as plataformas mencionadas nas perguntas, apenas o WhatsApp 
foi positivamente mencionado por mais de 50% dos respondentes. O Twitter apa-
rece em segundo lugar, tendo sido escolhida por quase 30% dos usuários. Cabe 
ressaltar que esta é a plataforma em que a pesquisa foi mais divulgada e que se 
caracteriza por não exigir que seus usuários façam uso de nomes reais. Esta foi 
também a única pergunta em que os usuários poderiam preencher com outras op-
ções. Ela foi pouco utilizada, mas cinco usuários mencionaram o Discord e outros 
reforçaram que não se sentem seguros.

Gráfico 30 - Em quais ambientes digitais você se sente mais seguro para expressar suas opiniões?
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que com as limitações de uma pesquisa de amostragem não-probabi-

lística, os resultados somam-se ao conjunto de indicadores que mostram que os 
cidadãos brasileiros têm experimentado um desconforto generalizado em falar de 
política na Internet. O denominador comum da política é o traço mais marcante de 
uma sensação de insegurança que se mostrou generalizada e abrangente, mesmo 
que ainda precise-se avaliar como ela varia entre diferentes grupos demográficos. 
Neste relatório parcial, identificamos que a sensação de insegurança das mulheres 
respondentes foi superior à dos homens, cruzamentos que podem ser melhor ana-
lisados com base neste e em outros conjuntos de dados.

Pode-se destacar que os eixos da insegurança identificados neste survey ex-
ploratório têm correspondência parcial com as declarações e entrevistas de jor-
nalistas em pesquisa integrada pelo Instituto Vero. A partir de metodologia que in-
cluiu entrevistas aprofundadas e semiestruturadas com 13 jornalistas brasileiros, 
verificou-se que esses profissionais não se sentem seguros no exercício da sua 
profissão e sofrem ataques recorrentes pela Internet. Entre as razões para essa 
sensação de insegurança, eles chamam a atenção “tanto à falta de respostas insti-
tucionais para proteger o jornalismo como profissão, quanto à falta de um mecanis-
mo de segurança que possa ser ativado no caso de assédio ou ameaça”.7

Além disso, um dado que gera inquietação na pesquisa aqui apresentada é a 
forma como os respondentes parecem ter uma relação de apreensão e desconfian-
ça em relação às autoridades e instituições públicas mesmo em um ambiente que 
é majoritariamente ocupado por atores privados. Algumas possibilidades podem 
ser exploradas em frentes de pesquisa que investiguem essa linha de análise. Em 
princípio, o dado talvez possa ser associado à longa trajetória de medo e descré-
dito que marcam a cultura política brasileira, simultaneamente autoritária e avessa 
à autoridade. Nesse sentido, mesmo em um espaço privado e digital, há entre os 
usuários a percepção de que as fontes tradicionais de poder político se farão pre-
sentes, o que pode levar a ameaças à liberdade de expressão e à impressão de 
que as instituições não podem responder adequadamente às demandas envolvi-
das na proteção desse direito.

Ainda nesse tema, é de se observar também que as plataformas digitais não 
recebem a confiança que se esperaria a partir dessa contraposição entre o pú-
blico e o privado. Elas são mencionadas como possíveis bastiões da segurança 

7 Ver o relatório assinado pelo InternetLab e outras organizações (2022)

https://internetlab.org.br/wp-content/uploads/2022/09/COMPLETO-Como-operacoes-de-influencia-entre-plataformas-sao-usadas-para-atacar-jornalistas-e-enfraquecer-democracias_4.pdf
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por apenas 10% dos respondentes. Quem parece ocupar o posto de “instituição” 
capaz de defender o direito à liberdade de expressão é a própria rede social, não 
a plataforma, mas o grupo de amigos que recebem a confiança dos respondentes 
também para esse tipo de atividade, eixo de análise particularmente profícuo em 
contexto de redes sociais digitais. Pesquisas recentes têm mostrado que o fator da 
confiança em relação à quem envia conteúdo político por aplicativo de mensagem 
é o principal fator para a tomada de decisão quanto a ignorar a mensagem em fun-
ção da desconfiança ou incorporá-la ao rol de dados políticos confiáveis, podendo 
inclusive repassá-la.8 Os dados exploratórios deste survey online indicam que essa 
confiança gera, em relação ao cenário hipotético de problemas nos ambientes di-
gitais, a expectativa de proteção, maior e mais eficaz do que qualquer instituição 
pública ou empresa privada.

A rede de pessoas de confiança também aparece como um denominador im-
portante para a atividade política do indivíduo. Existem dois eixos a serem conside-
rados: as únicas plataformas sociais que foram avaliadas como seguras por mais 
de 30% dos respondentes foram o WhatsApp e o Twitter, ou seja, um aplicativo de 
mensagens de um-para-um ou em grupos que atualmente não podem ultrapassar 
a faixa de 512 membros, e de uma rede social em que o usuário pode, com ex-
pressiva facilidade e aceitação dos demais, assumir avatares diversos ou ocultar 
completamente qualquer indício da sua identificação. Além disso, 38,3% dos res-
pondentes sinalizaram que “só me expresso quando acredito que minhas opiniões 
não terão muita repercussão”. O segundo eixo é ainda mais relacionado à política: 
24,9% afirmaram que não expressam seus posicionamentos políticos para pesso-
as que não partilham dessa mesma perspectiva.

Por fim, cabe também destacar que, diante dos alarmantes resultados do for-
mulário, pode-se argumentar que há campo de pesquisa e estudo para a compreen-
são do que os usuários de Internet têm identificado como violações à liberdade de 
expressão nos ambientes digitais. Quando pouco menos de 10% dos entrevistados 
afirmam categoricamente já terem sido ameaçados, censurados ou intimidados por 
expressarem-se criticamente contra autoridades pública, e 16,9% afirmam já terem 
tido conteúdos ou contas removidas das plataformas, há um evidente indicador de 
atenção quanto à existente e recorrente ameaça à liberdade de expressão, bem como 
da necessidade de se verificar o que os indivíduos entendem por essas designações.

Futuras análises podem desdobrar alguns dos principais achados desta pes-
quisa, quando deverá lidar com desafio de abarcar temas sensíveis e coletar dados 
suficientes para análises de inferência e generalização. 

 

8 InternetLab e Rede Conhecimento Social (2022)

https://internetlab.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Investigando-os-vetores-de-disseminac%CC%A7a%CC%83o-de-conteu%CC%81do-eleitoral.pdf
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