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OS DESDOBRAMENTOS E ENFRENTAMENTOS DO DISCURSO DE ODIO NA INTERNET

Formato do workshop

debate

Estado do/a proponente

rs

Setor do/a proponente

comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente

rs

Setor do/a co-proponente

comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Emerson Wendt

Genero do/a palestrante do setor governamental

Masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

rs

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Policia Civil

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Possui graduacao em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (1997). Mestre em 
Direito pelo UnilaSalle Canoas-RS. Atualmente e Delegado de Policia e Chefe de Policia da 
Policia Civil do Rio Grande do Sul, ex-Diretor do Gabinete de Inteligencia e Assuntos 
Estrategicos (GIE). Atua como colaborador da Coordenacao-Geral de Inteligencia da 
Secretaria Nacional de Seguranca Publica.

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

Cezar A. Gehm Filho

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

rs

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

ODIG Marketing Digital

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Possui graduacao em Administracao de Empresas pelo Centro Universitario Franciscano 
(2004). Atualmente e diretor executivo - OdiG Solucoes Digitais Ltda. e gerente da 
qualidade - Superauto Comercio de Veiculos Ltda. Tem experiencia na area de 
Administracao, com enfase em planejamento, atuando principalmente nos seguintes temas: 
marketing, qualidade e gestao de pessoas.

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

Bruno Seligman de Menezes

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

rs

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Sociedade beneficente Israelita de Santa Maria (Presidente)

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Possui graduacao em Direito pelo Centro Universitario Franciscano (2005). Mestre em 
Ciencias Criminais pela Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul (2010). 
Atualmente e Doutorando pela Universidade de Buenos Aires (UBA). E professor da 
Faculdade de Direito de Santa Maria e Unifra. Socio da Bruno Menezes & Mario Cipriani 
Advocacia Criminal.

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

Rosane Leal da Silva

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

rs

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Universidade Federal de Santa Maria

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

Possui graduacao em Direito pela Universidade da Regiao da Campanha (1994), mestrado 
em Integracao Latino - Americana pela UFSM (2000) e doutorado pela UFSC (2009). E 
professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente e lider do Grupo de 
Pesquisa Teoria Juridica no Novo Milenio (UNIFRA) e do Grupo de Pesquisa Nucleo de 
Direito Informacional (UFSM), ambos inscritos no CNPq.

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

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

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos

O workshop proposto tem como escopo promover a discussao coletiva sobre as causas que 
influenciam na propagacao dos discursos de odio na internet, bem como explicitar e debater 
as diferentes estrategias de combate a tais discursos nos distintos setores que compoem a 



mesa. Nesse sentido, reconhecendo a importancia dos principios de governanca e uso da 
Internet no Brasil, em especial a liberdade de expressao, privacidade dos usuarios e respeito 
aos direitos humanos, e imprescindivel que o debate seja ampliado para enfrentar os casos 
dificeis, ou seja, aqueles em que o exercicio da liberdade de expressao do internauta pode 
se constituir em instrumento de propagacao do odio em razao da raca, nacionalidade, etnia, 
orientacao sexual, religiosa de outras pessoas, em flagrante violacao aos direitos humanos. 
O debate sobre este delicado tema se mostra inadiavel, sobretudo nessa quadra da historia, 
quando grupos separatistas e neonazistas se reorganziam com mais forca, propagando a 
discriminacao e incitando a violencia contra minorias hostilizadas. Assim, considerando que 
discurso de odio e uma manifestacao que segrega, baseada na dicotomia existente entre 
emissor (que se considera superior) e o grupo atingido (que e considerado inferior e 
merecedor da discriminacao), caracterizando-se pela transposicao de ideias do plano 
abstrato para o concreto a partir do uso de palavras, textos, postagens e imagens que visam 
a insultar ou intimidar todos aqueles que se encontram na mesma condicao, produzindo uma 
vitimizacao difusa. Tais condutas tem se amplificado na internet, que serve de instrumento 
para propagar rapidamente essas mensagens, bem como permite a rapida reuniao dos 
integrantes dos grupos de odio, o que suscita o interesse em debater e refletir 
conjuntamente sobre a insuficiencia das atuais formas de enfrentamento do tema (previstas 
na legislacao brasileira), discussao da qual se pretende que emerjam algumas indicacoes 
sobre outras alternativas de enfrentar o tema.

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

A sociedade atual, marcada pelo rapido desenvolvimento tecnologico, introduziu modos de 
vida e padroes de relacionamento interpessoais diferentes dos experimentados ate entao. 
Esses novos padroes podem ser evidenciados atraves das rapidas e por vezes fluidas 
interacoes mediadas pelos mais variados aplicativos. Informar e comunicar parecem ter se 
tornado verbos que expressam os valores da sociedade do seculo XXI e sao fortemente 
potencializados pelo uso das Tecnologias da Informacao e Comunicacao (TIC). Apesar do 
incremento que representam para as relacoes humanas, essas tecnologias podem revelar-
se ferramentas facilitadoras de propagacao de mensagens discriminatorias e de incitacao a 
violencia ? reverberando o odio contra determinados grupos, como demonstrado pelos 
dados da Organizacao Nao-Governamental (ONG) brasileira SaferNet. Portanto, o racismo, 
xenofobia, neonazismo, intolerancia religiosa e homofobia sao uma constante na sociedade 
e encontram na internet um veiculo propagador. Os dados referentes a pratica desses 
comportamentos evidenciam a necessidade de ampliar os debates e estudos sobre o tema, 
pois nao basta constatar a existencia dessas mensagens, exigindo-se um passo alem no 
sentido de propor formas de harmonizar a liberdade de expressao e de manifestacao, um 
dos pilares que sustentam a governanca da internet no Brasil, com outros direitos humanos 
e fundamentais, o que ganha ainda mais interesse pelo carater poroso do ambiente virtual, 
cujos fluxos comunicacionais ultrapassam fronteiras territoriais. Logo, pensar alternativas de 
enfrentamento para tao delicado tema exige um dialogo interdisciplinar e multissetorial, no 
qual o fenomeno seja visto por diferentes angulos. So assim sera possivel apontar eventuais 
caminhos, distintos das respostas ate entao ofertadas pelo direito e pelo Estado, usualmente 
limitadas pelo binomio acao-repressao (civil e penal), nao podendo ignorar a necessidade de 
um debate plural.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop

Pretende-se estruturar a participacao dos palestrantes em falas de 15 minutos cada, 
evidenciando o enfoque do setor que representam no debate. Acredita-se que a diversidade 



de opinioes e posicoes de cada um dos participantes oferecera potencial para proporcionar 
um debate que contemple as diversas frentes de compreensao do tema, bem como, na 
construcao de estrategias de enfrentamento conjunto. Considerando que cada workshop 
tem a duracao maxima de 90 minutos, 10 minutos serao reservados ao moderador, para a 
realizacao de intervencoes durante o workshop, o que sera feito com o objetivo de 
harmonizar as falas dos palestrantes, fixando pontos de convergencia e eventuais 
divergencias. As exposicoes serao transmitidas simultaneamente pelo canal do Blog do 
Nucleo de Direito Informacional da UFSM (https://nudiufsm.wordpress.com/) . Apos as 
exposicoes, 20 minutos serao dedicados a perguntas do publico presente fisicamente no 
workshop e questionamentos enviados via blog do Nucleo citado.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota

Como estrategia adotada para envolver o publico presencial do workshop, serao utilizados 
alguns recursos como: a) o moderador ira problematizar o tema, a partir das exposicoes, 
lancando questionamentos ao publico; b) sera aberto tempo durante o evento para que os 
assistentes enviem seus questionamentos aos palestrantes. Quanto ao publico remoto, alem 
dos canais de comunicacao do proprio evento, pretende-se lancar mao das redes sociais do 
Nucleo de Direito Informacional publicando-se, em tempo real, comentarios dos 
desdobramentos do Workshop. Para tanto sera usada uma hashtag especificas para 
acompanhamento como ultima estrategia sera oportunizado, via pagina do blog do Nucleo 
de Direito Informacional canal para o envio de perguntas para os palestrantes, que serao 
selecionadas e transmitidas aos expositores pelo moderador.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Como resultado espera-se ampliar a divulgacao acerca da existencia e das consequencias 
produzidas pelo discurso de odio visando conscientizar a sociedade brasileira e global sobre 
a necessidade de esforcos coletivos para o seu enfrentamento. Tal sensibilizacao ocorrera a 
partir das exposicoes dos palestrantes e discussao do tema no dominio do Direito e da 
Psicologia, com enfase para a producao de dor e sofrimentos na vitima. Como potenciais 
resultados aponta-se a criacao de campanhas nacionais de sensibilizacao para o tema, o 
que devera contar com o engajamento dos setores abarcados: academia, governo, 
organizacoes nao governamentais e empresas que atuam no segmento. As exposicoes e 
debates posteriormente serao reduzidos a termo e formarao uma publicacao online, cujo link 
sera enviado a escolas e universidades brasileiras, junto com algumas pecas publicitarias de 
combate aos discursos de odio.

Nome do/a moderador/a

Cristiane Penning Pauli de Menezes

Genero do/a moderador/a

Feminino



Estado do/a moderador

rs

Email do/a moderador/a

crispenning@hotmail.com

Organizacao do/a moderador/a

Faculdade de Direito de Santa Maria - FADISMA

Mini-biografia do/a moderador/a

Coordenadora do Nucleo de Estudos em Direito Internacional (NEDI) da Faculdade de 
Direito de Santa Maria (FADISMA). Professora de Direito da Faculdade de Direito de Santa 
Maria (FADISMA). Doutoranda no Programa de Pos-graduacao em Processos e 
Manifestacoes Culturais - Universidade Feevale. Mestre (2016) pelo Programa de Pos-
graduacao em Direito da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM.

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 

Priscila Valduga Dinarte

Genero do/a relator/a

Feminino

Estado do/a relator/a

rs

Email do/a relator/a



prisciladinarte@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

Universidade Federal de Santa Maria

Mini-biografia do/a relator

Mestre pelo Programa de Pos-graduacao em Direito da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) - area de concentracao Direitos Emergentes da Sociedade Global. Formada 
em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Integrante do Nucleo de Direito 
Informacional (NUDI) da UFSM. Professora Antonio Meneghetti Faculdade. Assessora do 
Ministerio Publico do Trabalho de Santa Maria.

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


