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Titulo do workshop

Democracia em alta tensao: violencia, odio e os limites possiveis da liberdade de expressao 
na internet

Formato do workshop

debate

Estado do/a proponente

distrito_federal

Setor do/a proponente

comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente

rio_de_janeiro

Setor do/a co-proponente

comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Jandira Feghali (PCdoB)

Genero do/a palestrante do setor governamental

Masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Congresso Nacional/ Pardido Comunista do Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Deputada Federal, e uma medica e politica brasileira filiada ao Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB). Como deputada federal, Jandira presidiu a Comissao Especial do Ano da Mulher 
em 2004, foi autora da lei que obriga os planos de saude a oferecerem cirurgia reparadora 
de mama em casos de mutilacoes causadas por tratamento de cancer. Tambem foi relatora 
da Lei Maria da Penha.

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

Carlos Ayres Britto

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Ayres Britto Consultoria Juridica e Advocacia

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Jurista, advogado, magistrado, professor e poeta brasileiro. Foi ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de 2003 a 2012, tendo sido presidente daquela corte e do Conselho 
Nacional de Justica (CNJ) em 2012. Foi, tambem, professor da Universidade Federal de 
Sergipe. Atualmente possui um escritorio de advocacia, Ayres Britto Consultoria Juridica e 
Advocacia

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

Larissa Santiago

Genero do/a palestrante do terceiro setor

feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

bahia

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Blogueiras Negras

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Coordenadora do site Blogueiras Negras, Larissa Santiago foi indicada e premiada em 2008 
como Revelacao do Premio Bahia Recall em Salvador e em 2013 contemplada com o 
Premio Abdias do Nascimento de Jornalismo. Passou por agencias e escritorios de design, 
tem experiencia em comunicacao, design, publicidade e marketing de Guerrilha

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 da comunidade cientifica e tecnologica

Prof. Leonardo Lazarte

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Nucleo de Estudos sobre o Futuro ? n.FUTUROS

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

Formado em Matematica, trabalhou em Energia Nuclear, Logica Aplicada e Arquiteturas de 
Informacao. Foi responsavel pela emplementacao do Moodle na UnB e tambem chegou a 
trabalhar na RNP. Atualmente, preside o Comite Gestor da GigaCandanga, infraestrutura de 
fibras oticas no Distrito Federal que integra instituicoes de ensino e pesquisa.

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

Natalia Neris, feminino, Sao Paulo, nerisnatalia@gmail.com, InternetLab, comunidade 
cientifica e tecnologica, Nao Confirmado. Lucien Munoz, masculino, Brasilia, 
munozlucien55@gmail.com, AAID, terceiro setor, Confirmado Todos os participantes foram 
contatados mas alguns ainda nao confirmaram a tempo. Buscaremos alternativas caso a 
proposta seja escolhida e alguns deles nao aceitem participar.

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

E relativamente comum a existencia de debates sobre temas como cyberbullying e assedio 
online. O nosso cotidiano digital e permeado pela violencia coletiva e individual. Nesse 



sentido, e considerando o atual contexto democratico de acirramento das tensoes politicas, 
chama atencao a ampliacao dos discursos de odio e outras manifestacoes extremadas nas 
plataformas e redes sociais, refutando toda e qualquer imagem utopica que nos restava 
sobre a Internet. Conforme a ultima pesquisa da Pew Research, cerca de 66% da populacao 
americana sofre algum tipo de assedio.No Brasil, contrariando as interpretacoes sobre nosso 
?cordialismo?, aumentam cada vez mais os casos de manifestacoes de intolerancia, 
expressoes de odio, preconceito e violencia. Pensar o futuro da Internet requer, portanto, 
debater como hoje ela tem servido como plataforma para expressao e pratica das mais 
variadas acoes violentas que permeiam nossa sociedade e repensar onde estamos falhando 
na prevencao desses episodios. Quando as posicoes politicas extremas parecem 
irreconciliaveis, torna-se necessario refletir qual o papel de cada setor na conciliacao dessas 
diferentes visoes e na promocao da democracia na Internet, mitigando as manifestacoes e 
os efeitos da violencia na vida concreta dos usuarios. Cabera refletir neste debate se 
estariamos tratando de acoes episodicas de violencia ou de um ativismo organizado que 
hoje encontra na Internet uma audiencia capaz de amplificar suas reivindicacoes morais e de 
carater violento. Seria possivel reduzir tais manifestacoes de violencia e o discurso de odio 
online? De quais mecanismos juridicos e tecnologicos dispomos para mediar e resolver 
conflitos na Internet hoje? O objetivo deste debate e trazer diferentes olhares para pensar os 
limites da liberdade de expressao e da internet como plataforma de comunicacao em um 
contexto de extremos politicos e de enxugamento do espaco publico, sem prejudicar o 
proprio funcionamento e desenvolvimento da Internet no futuro.

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

Olhando os paineis do ultimos Foruns de Governanca da Internet no Brasil e edicoes 
passadas do Internet Governance Forum, parece que, em geral, os espacos de governanca 
da Internet tendem a tratar de forma segmentada o tema da violencia online. Ora aparece 
como um tema ligado aos direitos humanos, por trazer a tona questoes delicadas 
relacionadas a liberdade de expressao, ora aparece nas discussoes sobre plataformas e 
responsabilidade dos intermediarios. Ha ainda os debates que tem um enfoque mais 
especifico de acordo com quem e alvo de agressoes, ameacas e outras formas de violencia, 
como e nos casos de violencia de genero e assedio online. Mas nao se trata aqui de reduzir 
a relevancia de debates mais aprofundados sobre discriminacao e racismo, xenofobia, 
violencia de genero e assedio online, responsabilidade dos intermediarios e censura e 
liberdade de expressao. Mas se considerarmos que a Internet e uma ferramenta que pode 
potencializar as praticas democraticas e que, simultaneamente, a democracia e um sistema 
inerentemente conflituoso, devemos assumir que as tensoes sociais que permeiam os 
espacos e as plataformas digitais requerem um olhar integral e coletivo. Muitas vezes o 
debate publico, principalmente na imprensa, tambem acaba dando atencao a casos 
especificos sem questionar se eles estariam interligados e se ha como intervir, reduzir sua 
ocorrencia e seus efeitos de uma maneira geral, e onde buscar o apoio continuo em certos 
casos. Com isso, esperamos coletar as visoes e recomendacoes dos diferentes participantes 
do painel que poderao ser utilizadas como referencia para quem acompanha desde os 
projetos de lei que tramitam no Congresso, ate as discussoes mais recentes sobre 
manifestacoes de odio e violencia na internet

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

O debate sera iniciado com uma fala introdutoria de 20 minutos do Ministro Ayres Britto 
seguida de 7 minutos de fala para que outros representantes na mesa apresentem as 
proprias ideias e sugestoes. A moderadora fiscalizara o respeito do limite de tempo a fim de 



garantir uma discussao dinamica e interativa, abrindo a palavra ao publico apos as falas 
iniciais. Duas semanas antes do debate sera distribuido um documento base para os 
palestrantes, com uma sintese do debate que tangencia o tema da violencia na Internet nos 
foruns anteriores. O objetivo e situar cada palestrante dentro daquilo que ja foi discutido e 
estimular que suas falas constituam uma formulacao encima do conteudo oferecido. O 
mesmo documento sera distribuido aos participantes.

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

Sera distribuido um documento-base com uma sintese elaborada pelos proponentes sobre 
episodios de violencia e odio na Internet, sua recepcao no debate publico e como eles tem 
sido legalmente tratados no judiciario. Um dos materiais usados para sua elaboracao serao 
os ultimos relatorios do Forum da Internet no Brasil, alem de outras pesquisas. Serao 
destinados 30 minutos ao debate com a audiencia presencial. O debate sera relatado num 
?pad? divulgado nas redes sociais, para que interessados nao presentes possam 
acompanhar. Perguntas poderao ser enviadas por hangout ou ferramenta equivalente.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Esperamos avancar no compartilhamento e sistematizacao do debate sobre viol?ncia e odio 
na Internet de uma maneira mais integrada. Espera-se tambem que o debate contribua para 
o avanco das reflexoes realizadas na academia e que o acumulo dos pesquisadores 
contribua para reflexoes que ocorrem no ambito governo, e que a documentacao com a 
sintese dos argumentos e do debate sirva de referencia para organizacoes da sociedade 
civil, setor privado e outros interessados em tomar um posicionamento publico sobre o tema.

Nome do/a moderador/a

Cristiana Gonzalez

Genero do/a moderador/a

Feminino

Estado do/a moderador

rio_de_janeiro

Email do/a moderador/a

crizalez@gmail.com



Organizacao do/a moderador/a

IFCH/Unicamp

Mini-biografia do/a moderador/a

Doutoranda e mestre em sociologia, e pesquisadora do CTS-FGV. Foi assessora tecnica do 
Comite Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), pesquisadora em telecomunicacoes do IDEC e 
coordenadora de projetos da Associacao para o Progresso das Comunicacoes (APC). 
Trabalhou no Grupo de Pesquisa em Politicas Publicas de Acesso a Informacao da USP. 
Pesquisa temas de infraestrutura e anonimato.

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 

Adriele Ayres Britto

Genero do/a relator/a

Feminino

Estado do/a relator/a

distrito_federal

Email do/a relator/a

adriele@ayresbritto.com.br

Organizacao do/a relator/a

Ayres Britto Consultoria Juridica e Advocacia

Mini-biografia do/a relator



Bacharel em Direito pelo Centro Universitario de Brasilia ? UniCEUB, socia fundadora do 
escritorio Ayres Britto Consultoria Juridica e Advocacia, recentemente participou da Escola 
de Governanca da Internet (EGI) do CGI.br

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


