Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Midias Sociais Livres: A contribuicao das Redes Federadas para a Diversidade na Internet

Formato do workshop
painel

Estado do/a proponente
santa_catarina

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
santa_catarina

Setor do/a co-proponente
terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental
Nao consta.

Genero do/a palestrante do setor governamental
Nao consta.

Estado do/a palestrante do setor governamental
santa_catarina

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Nao consta.

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Nao consta.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
nao

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Nao consta.

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Nao consta.

Estado do/a palestrante do setor empresarial
santa_catarina

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Nao consta.

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Nao consta.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
nao

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Thiago Gonzaga Lopes (Thiago Skarnio)

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
santa_catarina

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Associacao Ganesha de Cultura Digital

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Thiago Skarnio e produtor multimidia e ativista da Cultura Digital. Apos coordenar o eixo
?Comunicacao e Cultura? das conferencias intermunicipais de cultura em 2005, dedicou-me
a area. Skarnio fez parte da Acao Cultura Digital doMinisterio da Culturaem 2009, e em 2012
foi eleito para representar a area no Conselho de Cultura de Florianopolis. Thiago faz parte
da Associacao Ganesha Digital, uma

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Nao consta.

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Nao consta.

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
santa_catarina

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Nao consta.

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Nao consta.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
nao

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima
Nao consta.

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
O receio de que grandes corporacoes centralizadoras tenham dominio sobre os dados
pessoais e profissionais de milhares de cidadaos, sobretudo as que detem softwares como
Facebook, Twitter e Google Plus, e o desejo de ter controle e autonomia sobre os programas
que utilizam, fazem com que algumas instituicoes e coletivos se esforcem para criar suas
proprias redes sociais, personalizadas e open source. Um exemplo deste tipo de rede e a
plataforma Diaspora, desenvolvida por uma organizacao sem fins lucrativos, encriptada,
distribuida, federada e livre de espionagem, na qual os dados sao descentralizados e
distribuidos por provedores distintos espalhados pelo mundo, baseada em software livre. A
rede e formada por nodos (podsm ou nos), integrados que formam sua cartografia
distribuida. A proposta deste painel e apresentar o conceito de redes federadas e,
principalmente, o uso da rede Diaspora.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet

Enquanto empresas de telecomunicacoes e copyright tentamcontrolar o trafegode dados na
rede, a fim de lucrar mais com a circulacao de informacoes e o compartilhamento de bens
culturais,corporacoes digitais sao coniventes com programasde espionagem
governamentais, como o da Agencia de Seguranca Nacional dos EUA. A pergunta que fica
e: O que os movimentos sociais, ativistas e organizacoes do terceiro setor fazem entre um
protesto e outro para reverter este quadro? Junho de 2013 foi marcado por umaserie de
manifestacoes no Brasilcuja principal caracteristica foi a convocacao pelas midias sociais.
Muitas destas convocacoes foram criadas por pessoas que ate entao nao se davam ao
trabalho de assinar peticoes online para salvar as baleias, mas que por inumeras
motivacoes, resolveramusar o potencial de mobilizacaodireta da Internet: uma rede
aparentemente sem filtros, sem liderancas estabelecidas e sem moderacao. O resultado
disto, assim como naTunisia,Mexico,EUA,EgitoeEspanha, foram adesoes em massa que
refletiram-se em milhares de pessoas nas ruas que, em meio a polifonia de mensagens
sintentizaram um recado as autoridades e corporacoes: Os governos e o mercado nao sao
mais suficientes como mediadores do que as pessoas querem para elas mesmas e para a
sociedade. O grande porem nisso tudo e que as caracteristicas que fizeram com que a
Internet tenha se tornado esta grande agora digital ? como a neutralidade de rede, liberdade
de expressao e privacidade ? sao frageis e de duracao cada vez mais breve. Uma das mais
dramaticas influencias do capitalismo na sociedade da informacao se manifesta na
exploracao humanapara alem do expediente de trabalho, fazendo com que interesses,
opinioes e dados privados se transformem em mercadoria. Denada adianta desenvolver
plataformas digitaissem o comprometimento das diversas organizacoes e coletivos com
acoes de formacao e o uso cotidiano de ferramenta livres. E necessario explorar e difundir
alternativas.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Faremos uma apresentacao inicial do conceito de redes federadas e, depois, ensinaremos
como criar um perfil e se comunicar pela Rede Diaspora.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Incentivaremos os participantes a criar perfis na Rede Diaspora com seus smartphones e
notebooks e estimularemos a conexao entre os participantes.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
A difusao do conceito das redes livres e federadas e a cultura de uso destas plataformas.

Nome do/a moderador/a
Ingrid Bezerra

Genero do/a moderador/a
Feminino

Estado do/a moderador
santa_catarina

Email do/a moderador/a
ing.bezerra@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a
Associacao Ganesha de Cultura Digital

Mini-biografia do/a moderador/a
Ingrid Bezerra, jornalista, cursando pos-graduacao em Comunicacao e Marketing em Midias
Digitais. Atuou em empresas e organizacoes do terceiro setor, marketing politico, projetos
educacionais e culturais.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a relator/a
Ingrid Bezerra

Genero do/a relator/a
Feminino

Estado do/a relator/a

santa_catarina

Email do/a relator/a
ing.bezerra@gmail.com

Organizacao do/a relator/a
Associacao Ganesha de Cultura Digital

Mini-biografia do/a relator
Ingrid Bezerra, jornalista, cursando pos-graduacao em Comunicacao e Marketing em Midias
Digitais. Atuou em empresas e organizacoes do terceiro setor, marketing politico, projetos
educacionais e culturais.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

