Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Redes sociais sao o novo meio de controle das massas, ambiente fertil para a democracia
na era digital ou a representacao maxima do livre mercado?

Formato do workshop
mesa_redonda

Estado do/a proponente
paraiba

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
Setor do/a co-proponente
Nome do/a palestrante do setor governamental
Corinto Meffe

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Dataprev

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Contabilista, poeta, escritor, autor de artigos cientificos, articulista de portais na internet e
funcionario da Dataprev a cerca de 28 anos, sendo quase 20 anos trabalhando com
tecnologias abertas e software livre.

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
Eliane Domingos de Sousa

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
EDX Coworking e EDX Capacitacao e Treinamento

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Empresaria, fundadora da EDX Coworking e da EDX Capacitacao e Treinamento. Presta
servicos de Consultoria e Treinamento, com especialidade nas ferramentas LibreOffice e
Ubuntu. Membro da TDF (The Document Foundation) mantenedora do LibreOffice,
colaboradora do Blog da Comunidade Sempre Update, Blog iMasters, fomentadora das
tecnologias livres e editora da revista LibreOffice Magazine.

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
Paulo Roberto Alves de Oliveira

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Movimento Software Livre

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Paulo Roberto Alves de Oliveira, mais conhecido pelo apelido virtual de *Kretcheu*, e
membro tradicional da comunidade de Software Livre e defensor do conhecimento livre e
acessivel a todos. Engenheiro mecanico, profissional certificado LPI, UCP e UCI, professor
ha 25 anos, Debian Maintainer

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
Pedro Antionio Dourado de Rezende

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
Universidade de Brasilia

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Matematico e Professor no Departamento de Ciencia da Computacao da Unkverskdad de
Brasilia, onde atualmente leciona. No vale do silicio, trabalhou com controle de qualidade na
Apple Computer e com as primeiras aplicacoes em hipertexto (hypercards). Autor de
centenas de artigos e ensaios sobre a revolucao digital, software livre, criptografia e
seguranca na informatica.

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
Esta mesa redonda visa despertar o debate sobre o uso das redes sociais pela sociedade,
confrontando os aspectos mercantilista, onde a rede parece prestar um servico aos seus
usuarios atraves do envio das melhores ofertas. promocoes e indicacoes sobre produtos e
servicos, de acesso, onde o Estado encontra meios de comunicacao direta com a populacao
conectada e a de controle social, onde os dados coletados sao utilizados para perfilamento
das massas e definir quais conteudos devem ser disseminados, para quem e com qual grau
de granularidade. Os usuarios da Internet, em todos os setores da sociedade devem
despertar para seriedade com a qual seus dados e costumes de uso estao sendo utilizados,
a seu favor e contra si proprio.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
O mundo esta conectado. Estima-se que pelo menos 5 bilhoes de humanos facam parte de

alguma rede social. A mais hegemonica contem cerca da metade desse contingente em
suas bases de dados. A discussao sobre como cada setor apresenta seu ponto de vista para
estimular ou criterizar seu uso parece cada vez mais importante. Parece nao haver duvida
de que as redes sociais vieram para ficar, mas devem haver limites? quais cuidados tomar?
quais implicacoes sociais, mercadologicas, cientificas e politicas estao em transformacao? A
capacidade de processamento dos dados coletados nas redes sociais e o controle de
conteudo e disposicao das informacoes, ingerindo sobre a percepcao do usuario,
influenciando seu comportamento e estado de humor sao aspectos somados geram um
poder enorme sob o controle das empresas privadas detentoras das redes que tendem a
usa-lo em seu beneficio desequilibrando a balanca de poder, nao apenas governanca da
Internet, mas inclusive nos processos democraticos.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
erao formuladas 3 perguntas a todos os palestrantes para que tratem do tema de forma
objetiva e direta. O tempo de resposta para cada palestrante, por pergunta, nao devera
exceder 5 minutos cada Perguntas: a) Pesquisas recentes mostram que 85% dos brasileiros
se informam pela Internet e nao mais pela midia tradicional. Tendo em vista seu alcance e
capilaridade, as redes sociais sao o novo paradigma da comunicacao social? b) Facebook,
Instagram, WhatsApp, Twitter, Youtube e G+ respondem por mais de 95% de todos os
usuarios de redes sociais. Sao todas empresas privadas e Norte Americanas. O que isso
significa em termos academicos, sociais, politicos e mercadologicos? c) As redes sociais
tornaram-se importante mecanismo de mobilizacao social e politica nos ultimos 5 anos.
Entretanto, o resultado nao demonstrou a qualificacao da politica de forma geral. Quais os
potenciais a serem explorados que podem configurar uma nova forma de fazer politica com
o uso da grande rede ?

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Uma vez concluidas as explanacoes dos palestrantes, abre-se o microfone para participacao
local e utilizaremos redes sociais, com tags especificas para receber sugestoes e
participacoes remotas. Essa etapa teria 30 minutos de duracao.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
O resultado primario e despertar a percepcao critica sobre as plataformas que estao sendo
usadas para conectividade social, a importancia sobre a quem elas pertencem e quais os
impactos sociais e politicos que os filtros e controles, a disposicao deles, tem. Implicar todos
os setores da sociedade na construcao de redes sociais livres e libertarias, que permitam a
concorrencia comercial justa, respeitando a privacidade e garantindo isonomia de acesso.
Permitir a reflexao sobre a importancia da comunicacao atraves da tecnologia, resguardando
o direito de liberdade de expressao, do anonimato e o respeito as diferencas. Justificar a
premissa de que o problema nao sao as redes sociais, mas as plataformas privatistas,
segregarias, controladoras e manipuladoras que estao sempre a servico dos interesses
individuais de seus donos, em detrimento do bem coletivo.

Nome do/a moderador/a

Anahuac de Paula Gil

Genero do/a moderador/a
Masculino

Estado do/a moderador
paraiba

Email do/a moderador/a
anahuac@anahuac.eu

Organizacao do/a moderador/a
#ultraGNU

Mini-biografia do/a moderador/a
Nerd, evangelizador e desenvolvedor de Software Livre. Membro fundador do G/LUG-PB ?
Grupo de Usuarios Gnu/Linux da Paraiba. Ganhador do Premio AREDE de 2014,
empreendedor, professor, autor dos livros OpenLDAP Extreme, palestrante em diversos
eventos e membro fundador do coletivo conservador e reacionario #ultraGNU dedicado a
defender a filosofia do Software Livre.

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
Izabel Cerqueira Valverde

Genero do/a relator/a

Feminino

Estado do/a relator/a
sp

Email do/a relator/a
izabelv@gnome.org

Organizacao do/a relator/a
Comunidade GNOME & openSUSE - CODEMINER42

Mini-biografia do/a relator
Membro da Comunidade openSUSE e Membro Emerito da Fundacao GNOME. Nos ultimos
2,5 anos trabalhou na Prefeitura de Sao Paulo nas Secretarias de Servicos e de Inovacao e
Tecnologia. Atuou no planejando e execucao de atividades e cursos para os Agentes de
Inclusao Digital dos Telecentros SP. Buscou melhorias para os programas de Inclusao digital
atraves da construcao de parcerias nas areas de TI.

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

