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Formato do workshop

mesa_redonda

Estado do/a proponente

paraiba

Setor do/a proponente

comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente

rio_de_janeiro

Setor do/a co-proponente

terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Marielle Franco

Genero do/a palestrante do setor governamental

Feminino



Estado do/a palestrante do setor governamental

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Camara dos Vereadores

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Marielle Franco e mae da Luyara e cria da favela da Mare. E sociologa formada pela PUC-
Rio e mestra em Administracao Publica pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 
Atualmente e coordenadora da Comissao de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Este ano, foi agraciada com o 4 Premio 
Dandara: Mulheres Sempre Vivas ? 2016.

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 do setor empresarial

Buh D'Angelo

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

InfoPreta

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Buh D'Angelo e formada nos cursos tecnicos de eletronica, automacao industrial, 
manutencao, tecnologia da informacao e robotica. Fundou sua propria empresa, InfoPreta, 
pensando em uma empresa de TI diversa em que as minorias fossem acolhidas: mulheres, 
negras, homossexuais, trans e travestis.

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 do terceiro setor

Silvana Bahia

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Olabi

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Silvana Bahia e Diretora de Programas do Olabi, pelo qual esta a frente da PretaLab, 
iniciativa focada em estimular mulheres negras e indigenas nas tecnologias. Mestre em 
Cultura e Territorialidades pela UFF, foi facilitadora da Maratona RodAda Hacker ? oficinas 
de empoderamento feminino em novas tecnologias.

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

Maria Eloisa

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

PUC Rio

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

Maria Eloisa e pesquisadora academica no NEXT - Nucleo de Experimentacao 
Tridimensional PUC-Rio. Mestre em Design pela PUC-Rio. Graduada em Tecnologia de 
Producao de Vestuario com enfase em modelagem, pelo SENAI/CETIQT. Tecnica Textil, 
pela mesma instituicao, especialista em processos de fabricacao de roupas e acessorios.

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

Gabriela Monteiro Feminino Rio de Janeiro IED Rio - Istituto Europeo di Design Comunidade 
cientifica e tecnologica Confirmado Estuda Master Branding em IED Rio - Istituto Europeo di 
Design. Graduada em Anti Moda na instituicao de ensino EAV - Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage. Concluiu o Curso A Teoria e as Questoes Politicas da Diaspora Africana nas 
Americas na instituicao de ensino Ong Criola | The University of Texas at Austin e estudou 
Design Moda na instituicao de ensino PUC-Rio.

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

? Compartilhar as trajetorias dessas mulheres e a sua aproximacao da tecnologia. ? Apontar 



os entraves da participacao de mulheres negras nos espacos de discussao e gestao da 
rede. Chamar Atencao para a importancia da inclusao das mulheres, em especial das 
mulheres negras, nao so como ouvintes, mas tambem participantes, nesses espacos. ? 
Delinear condicoes materiais e culturais para a ampliacao da participacao de mulheres 
nesses espacos. ? Apresentar as iniciativas desenvolvidas pelas convidadas que buscam a 
aproximacao das mulheres negras de discussoes sobre tecnologia. ? Ampliar a 
representatividade. A ocupacao dessas mulheres desses espacos abre precendente para 
que participantes negras se sintam representadas e se vejam nos espacos de discussao 
sobre a gestao da internet. ? Parcerias. A apresentacao dos projetos dessas mulheres e o 
contato com o publico pode gerar interesses comuns entre iniciativas, abrindo espaco para 
redes de acoes entre empresas, academia, terceiro setor e orgaos publicos.

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

Ainda sao poucas as mulheres em todos os ambitos de deliberacao, decisao e producao de 
Tecnologia da Informacao. Natansohn (2013) mostra que a falta de participacao nas 
discussoes tecnicas nao implica o desinteresse das mulheres, mas sim a limitacao historica 
dos lugares que as mulheres ocupam no campo do conhecimento e do trabalho. A autora 
aponta que as ciencias exatas, em especial a engenharia, construiu-se como um campo 
tecnico do dominio masculino. Mesmo empresas que defendem a diversidade ainda tem 
problemas quando a questao e diversificar a etnia, genero e orientacao sexual de seus 
funcionarios. A importancia da participacao das mulheres nesses espacos vai alem da 
paridade de genero. Lila Pagola (2013) destaca que mesmo que existam iniciativas 
colaborativas e abertas na internet, e possivel perceber a reproducao da logica 
marginalizadora do sexismo, que se resinifica nos espacos da rede. Dafne Sabanes Plou 
(2013) mostra que esta logica leva ao transbordamento da violencia contra a mulher para o 
ambito digital. Esta proposta buscara, por meio do dialogo entre as convidadas, chamar 
atencao para os entraves e as possibilidades da aproximacao das mulheres negras da 
tecnologia. A proposta esta inserida nos debates sobre democratizacao dos espacos de 
gestao da rede.

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

O workshop tera duracao de 90 minutos sendo estruturado da seguinte forma: 5 minutos 
para a abertura e apresentacao da mesa pela moderadora. 40 minutos para as falas das 
convidadas (10 min de fala cada uma. A mesa sera convidada a dialogar a partir de tres 
pontos chave: 1) A trajetoria pessoal das convidadas na sua aproximacao da tecnologia. 2) 
O entraves e possibilidades para a participacao de mulheres negras nos espacos de 
formacao, discussao e gestao da tecnologia no Brasil (considerando questoes materiais e 
culturais). 3) O compartilhamento das iniciativas no sentido de aproximar as mulheres, em 
especial mulheres negras, do conhecimento tecnologico gerando inclusao digital e formacao 
de mulheres desenvolvedoras. 40 minutos serao disponibilizados para o debate com o 
publico. Este periodo sera dividido em 10 minutos para pergunta e intervencoes do publico 
(5 perguntas), e 30 min para respostas (aproximadamente 7 min para cada convidada). Por 
fim, sera feito um fechamento (5 min).

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

Seguindo a estruturacao proposta anteriormente, apos as falas das convidadas o dialogo 



sera aberto para o publico presencial. Por meio das perguntas, o publico podera contribuir 
para o debate. Por outro lado, sera organizada uma articulacao com coletivos e 
organizacoes afins ao tema para mobilizacao e apoio na comunicacao. Inicialmente a 
mobilizacao sera realizada por meio das redes sociais da Pretalab e da Infopreta por meio 
de postagens de material visual padronizado com o conteudo do debate e o uso das 
hashtags #MulheresPretasNaTI e #WomenInTech. A mesa tambem sera gravada para que 
seja disponibilizada nas redes sociais destas organizacoes, ampliando o alcance da 
audiencia.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

O principal resultado esperado e apontar a ausencia de mulheres negras nos espacos de 
discussao da gestao da internet e discutir estrategias para a ampliacao da participacao 
democratica e plural nestes ambitos. Desta forma, acredita-se que abertura do dialogo entre 
as convidadas e o publico sera uma primeira etapa para que mais mulheres negras sejam 
convidadas em oportunidades futuras. Ademais, a presenca destas mulheres no VII Forum 
da Internet levara ao aumento da representatividade. De modo que outras mulheres possam 
ver as discussoes sobre gestao, privacidade e liberdade da rede como questoes que lhes 
concerne. Por fim, o resultado indireto pretendido e o alargamento da representacao plural 
nos Foruns da Internet no Brasil.

Nome do/a moderador/a

Gabriele Roza

Genero do/a moderador/a

Feminino

Estado do/a moderador

rio_de_janeiro

Email do/a moderador/a

gab.sroza@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a

Agencia Publica



Mini-biografia do/a moderador/a

Gabriele Roza trabalha na empresa Agencia Publica. E pesquisadora de midias 
independentes e graduanda em Jornalismo em Pontificia Universidade Catolica do Rio de 
Janeiro. Contribuiu para o desenvolvimento do aplicativo Museu do Ontem, desenvolvido 
pelo Babak Fakhamzadeh com a equipe da Agencia Publica. Este app venceu o World 
Summit Awards Brasil na categoria "cultura e turismo".

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 

Natany Luiz

Genero do/a relator/a

Feminino

Estado do/a relator/a

rio_de_janeiro

Email do/a relator/a

natanyluiz.silva@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

PUC Rio

Mini-biografia do/a relator



Estuda Relacoes internacionais em Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro. 
Integrante do coletivo Nuvem Negra. O Coletivo Nuvem Negra e uma potencia autonoma de 
estudantes negras e negros da PUC-Rio que reconhecem em si a necessidade de uma 
articulacao comum, que compartilha a resistencia, o afeto e o fortalecimento negro dentro e 
fora da universidade.

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


