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Chamada de Propostas para o VIII Fórum da Internet no
Brasil
Título do workshop
O uso abusivo de dados pessoais e a falta de transparência de algoritmos na distribuição de “fake news”

Formato do workshop
debate

Outro
Debate

Este workshop é proposto pela entidade a qual faço parte?
sim

Nome do/a proponente
União Brasileira de Mulheres do Amazonas - UBM/AM

Nome do responsável pelo workshop
Laíde Barros de Medeiros

Estado do/a proponente
amazonas

Organização do/a proponente
União Brasileira de Mulheres do Amazonas - UBM/AM

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Nome do/a co-proponente
Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé

Estado do/a co-proponente
sp

Organização do/a co-proponente
Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé

Setor do/a co-proponente
terceiro_setor

Resumo do workshop
Um assunto que tem polarizado o debate sobre a circulação de informações na internet são as “fake news”. Boatos e desinformação
não são uma novidade, mas a internet deu escala e velocidade nunca antes vistas para a disseminação destes conteúdos. O que há
de novo é a distribuição de forma quase individualizada, com a construção de perfis políticos e psicológicos dos usuários a partir da
coleta e uso massivo de dados pessoais e do uso de algoritmos que determinam o direcionamento destes conteúdos.

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteúdos que serão discutidos
O objetivo desse workshop é aprofundar a discussão sobre o uso de dados pessoais e dos algoritmos para o perfilamento dos usuários
e direcionamento de “fake news”. A disseminação de boatos, desinformação, notícias fora de contexto ou falsas não nasceu com a
internet. O que as plataformas digitais fizeram foi dar escala, velocidade e direcionamento jamais vistos antes para a circulação
dessas notícias. O que se pretende discutir é como a coleta e o tratamento de dados — que são parametrizados por algoritmos que
determinam o funcionamento das principais plataformas da internet, como Facebook, Instagram, Twitter, Google — são usados para
disseminar as chamadas “fake news” no ambiente digital, interferindo no processo de decisão sobre políticas públicas, movimentos
políticos e até resultados eleitorais. E, também, para determinar perfis de consumo, impulsionando mercados e empresas. Neste
sentido, o combate à desinformação que circula na internet precisa ser feito a partir da discussão do papel das plataformas nestes
processo, da falta de transparência no funcionamento dos algoritmos e de como os dados são usados para criar as bolhas de afinidade
e interesse que potencializam a circulação dos conteúdos que reforçam as ideias e opiniões prevalecentes em cada bolha.
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Forneça uma justificativa sobre a relevância do tema para a Governança da Internet
Se partirmos da compreensão que o fenômeno da disseminação de desinformação na internet é baseado na coleta e uso de dados
pessoais e no funcionamento dos algoritmos utilizados pelas plataformas, a discussão tem uma forte dimensão de mecanismos de
governança da internet. A discussão de boas práticas das plataformas, medidas de proteção de dados pessoais, e a discussão de
governança de algoritmos tem sido um dos principais temas de debate no campo das organizações que atuam na governança da
internet. Sem dizer que muitas das propostas que estão em debate no Congresso Nacional para lidar com o problema impactam em
mudanças no Marco Civil da Internet, alterando o artigo 19 para permitir a retirada de conteúdos por Notice and Take Down. O tema
tem relação com a defesa da privacidade e dos direitos humanos na rede e, também, com os princípios de governança democrática e
colaborativa.

Descreva como você pretende estruturar a participação das/os palestrantes no workshop
O formato de debate será: cada debatedora terá 7 minutos para fazer sua apresentação inicial. Depois que todos falarem haverá mais
3 minutos para comentar ou discorrer sobre o que foi colocado pelos demais debatedores. Depois da participação do público, os
debatedores responderam às perguntas e farão suas considerações finais em mais 5 minutos cada.

Descreva de que forma você espera envolver a audiência presencial e remota
Será aberto para 7 perguntas/posicionamentos do público presencial e 3 para o público que estiver acompanhando pela transmissão
ao vivo. Vamos solicitar que cada debatedor apresente um pequeno texto sobre o assunto e aponte sugestão de bibliografias que
ficarão disponíveis na página do evento no facebook para consulta posterior.

Descreva os resultados pretendidos com a realização deste workshop
Como definir políticas de accountability que devam ser respeitadas pelas plataformas para que seus usuários possam ter maior
controle sobre os conteúdos que circulam e que ações e políticas públicas devem ser construídas no sentido de enfrentar esse tema.
Contribuir com a discussão a partir dessa perspectiva, para demonstrar que medidas de caráter punitivista, vigilantista e de restrição
à liberdade de expressão não são adequadas para enfrentar esse fenômeno. Que desinformação no campo da internet se combate
com mais informação, com medidas de educação para o uso das novas tecnologias, com a proteção de dados pessoais e um debate
sobre governança de algoritmos.

Relação com os Príncipios para a Gonvernança e Uso da Internet no Brasil
Liberdade Privacidade e Direitos Humanos

Relação com os outros temas
Algoritmos

Relação com os outros temas
Privacidade e Proteção de dados

Relação com os outros temas
Evolução da governança da Internet

Outro
Não

Nome do/a palestrante do setor governamental
Orlando Silva - Deputado Federal PCdoB-SP

Estado do/a palestrante do setor governamental
sp

Organização do/a palestrante do setor governamental
Câmara dos Deputados

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Deputado Federal pelo PCdoB/SP. Foi ministro do esporte entre 2006/2011. Na Câmara é líder da bancada do PCdoB, e foi o relator do
Projeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados.

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Carol Conway

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp
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Organização do/a palestrante do setor empresarial
Abranet

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Mestre em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP (2014). Especialista em Direito Econômico
e setores regulados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/SP (2008). Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual Paulista -
UNESP (2001). Atualmente é Diretora de Assuntos Regulatórios do Grupo UOL- PagSeguro, Diretora da Associação Brasileira de
Internet - ABR

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Tanara Lauschner

Estado do/a palestrante do terceiro setor
amazonas

Organização do/a palestrante do terceiro setor
União Brasileira de Mulheres/ UBM

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Atua na movimento de Mulheres pela UBM e de Mullheres em TI, é Coordenadora do Programa Cunhantã Digital. Dra. em Informática.
Profa. da Universidade Federal do Amazonas desde 2002, e Diretora do Instituto de Computação.

Nome do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
Jonice Oliveira

Estado do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
rio_de_janeiro

Organização do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
UFRJ/ Laboratório CORES

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
Dra na área de Engenharia de Sistemas e Computação. Recebeu o prêmio IBM Ph.D. Fellowship Award. Desde 2009 é professora do
Departamento de Ciência da Computação da UFRJ e atualmente é coordenadora do PPGI-UFRJ. Coordena o Laboratório de Computação
Social e Análise de Redes CORES. Maiores detalhes em: http://www.joniceoliveira.net/

Indique abaixo se o workshop proposto terá outros/as palestrantes além dos/as citados/as acima
Não.

Nome do/a moderador/a
Renata Mielli 

Estado do/a moderador
sp

Organização do/a moderador/a
Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé

Mini-biografia do/a moderador/a
Coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação – FNDC e secretária geral do Centro de Estudos da Mídia
Alternativa Barão de Itararé. É jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero. Integra a Campanha Banda Larga é um Direito Seu,
por uma internet barata, de qualidade e para todos; a Coalizão Direitos na Rede; e a Câmara de Inclusão Digital do Comitê Gestor da
Internet.

Nome do/a relator/a
Laíde Barros

Estado do/a relator/a
amazonas
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Organização do/a relator/a
União Brasileira de Mulheres - UBM/Amazonas

Mini-biografia do/a relator
Laide Barros. É professora, formada em Letras pela Universidade Estadual do Amazonas(UEA), pós-graduanda em Educação no Campo
pela Universidade Federal do Amazonas UFAM).É membro do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Manaus e Coordenadora
Estadual da União Brasileira de Mulheres-Seçao Amazonas.

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


