Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Liberdade de expressao e violacoes de direitos humanos online: uma articulacao em busca
do equilibrio e em defesa de uma Internet promotora de direito

Formato do workshop
mesa_redonda

Estado do/a proponente
rio_de_janeiro

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
sp

Setor do/a co-proponente
comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental
Deborah Duprat

Genero do/a palestrante do setor governamental
feminino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadao

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Jurista, foi vice-Procuradora-Geral da Republica entre 2009 a 2013, tendo ocupado
interinamente a Procuradora-Geral em 2009. Na ocasiao, ajuizou acoes significativas para a
defesa dos direitos das minorias, como a uniao civil homoafetiva e a defesa do direito ao
aborto de feto anencefalo. Assumiu a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadao em
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
Bruno Magrani

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Facebook Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Diretor de Politicas Publicas do Facebook Brasil. Formado em direito pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, com mestrado pela Harvard Law School.

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
Joana Varon

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
Coding Rights

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Fundadora e diretora da Conding Rights, e advogada e bacharel em Relacoes
Internacionais, com mestrado em Direito e Desenvolvimento, pesquisadora sobre marcos
regulatorios que fomentem a inovacao das TICs e protejam os direitos fundamentais.
Criadora de diversos projetos que relacionam direito, arte e tecnologia. E consultora da
Consumers International no Brasil, na area de privacidade.

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
Mariana Giorgetti Valente

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
sp

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
InternetLab

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Diretora do InternetLab, e advogada e doutoranda em Sociologia Juridica pela Faculdade de
Direito da USP. Atua na area de direitos das mulheres e tecnologia, alem de cultura e
acesso ao conhecimento. Coautora do livro ?O Corpo e o Codigo: estrategias juridicas de
enfrentamento ao revenge porn no Brasil?.

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

1. Larissa Santiago Feminino PE larissantiago@gmail.com Blogueiras Negras Publicitaria e
feminista negra. Edita o Blogueiras Negras. Tem organizado oficinas e participado de foruns
e instancias de discussao sobre racismo e sexismo na Internet. Confirmada 2. Flavia Lefevre
Feminino SP flavia@lladvogados.com.br Comite Gestor da Internet Advogada, mestre em
Direito pela PUC-SP. E conselheira da PROTESTE; foi representante das entidades de
defesa do consumidor no Conselho Consultivo da ANATEL (2006/2009) e reeleita em 2017
para o 3 Setor no CGI.br. Confirmada 3. Janara Souza Feminino DF
janara.sousa@gmail.com Grupo Internet e DHs do Lab. de Politicas de Comunicacao/UnB
Jornalista, mestre em Comunicacao e doutora em sociologia pela UnB. Coordena o projeto
de pesquisa e extensao ?Escola de App: enfrentando a violencia online contra meninas?,
que pesquisa caracteristicas da violencia de genero online e ensina alunas de escolas
publicas publicas a programar aplicativos. Confirmada

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
O objetivo do workshop e reunir organizacoes do terceiro setor defensoras de direitos
humanos e que atuam em prol de uma Internet livre para a expressao de forma inclusiva,
plataformas de Internet (setor privado), o Ministerio Publico Federal e a academia, para
refletir sobre meios para avancar de forma responsavel e sustentavel em um equilibrio entre
a garantia da liberdade de expressao e o respeito aos direitos de mulheres, negros/as,
populacao LGBT e criancas no mundo virtual. Considerando os diferentes lugares de fala
deste debate, espera-se que, de um lado, a mesa redonda possa ser um espaco para
fortalecer pontes de dialogo em torno do uso da Internet principalmente como um espaco de
promocao de direitos, superando a falsa dicotomia entre defesa de direitos e garantia da
liberdade de expressao. De outro, para alem de avancar nos termos do debate,
pretendemos com o workshop dar o pontape inicial em um dialogo sobre a construcao de um
forum permanente de discussao de politicas de seguranca e de garantia de liberdade de
expressao com vistas a diversidade e a pluralidade, envolvendo todos os setores. Devem
ser debatidos ainda conteudos como os riscos trazidos por uma logica punitivista e
criminalizadora de condutas nas redes; a importancia do acesso a internet enquanto meio
para a representacao da diversidade e pluralidade de nossa sociedade nos meios online; o
empoderamento tecnologico necessario para o uso autonomo da Internet; e o papel das
empresas e plataformas e da governanca multissetorial da rede na construcao de ambientes
virtuais sem violacoes de direitos.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Em 2014, o Brasil aprovou o Marco Civil da Internet, que estabelece direitos e deveres dos
usuarios e tem como um de seus principios norteadores o respeito a liberdade de expressao
e outros direitos humanos. Enquanto a garantia do direito a Internet ainda depende da
superacao de obstaculos como o acesso, outros problemas vem ganhando corpo, como a
ampliacao da pratica de violacao de direitos na rede. Apenas em 2016, a ONG Safernet
recebeu denuncias contra 39,4 mil paginas virtuais. Do total, 17,6 mil diziam respeito a
pornografia infantil, 11,4 mil a racismo e 5,2 mil tinham conteudos com incitacao a crimes
contra a vida. Para alem dos numeros, relatos de agressoes que circulam nos grupos de
discussao formados para mobilizacao revelam o quanto a Internet tem ecoado a violencia
historicamente vivenciada por grupos minoritarios na sociedade. Por outro lado, ao mesmo
tempo que se cobra das plataformas agilidade na resolucao de problemas como a
disseminacao nao consentida de imagens intimas (revenge porn), preocupam a sociedade

civil as mudancas nas politicas das empresas para coibir a difusao de determinados
conteudos, assim como as ameacas as liberdades representadas nas praticas, estatais ou
nao, de censura, remocao arbitraria de conteudos e medidas vigilantistas. Partindo de
dialogos construidos em uma serie de ocasioes, como o IGF 2015 e o seminario realizado
pelo Intervozes em parceria com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, em agosto,
entendemos que o momento e o de avancar em uma discussao sobre a institucionalizacao
desse debate sobre direitos, diversidade e pluralidade. Coloca-se como fundamental o
avanco para uma agenda criativa de articulacoes permanentes que contenham em seu bojo
a busca de um equilibrio entre o direito fundamental a liberdade de expressao, tao caro a
democracia e a acao de minorias politicas, e outros direitos como o de privacidade. O Forum
da Internet e um espaco por excelencia para refletir sobre possiveis formatos.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Cada um dos 7 palestrantes tera 6 minutos para uma fala provocadora inicial, respondendo
a questao: ?quais deveriam ser as politicas estatais e privadas adequadas para combater a
violencia contra minorias na Internet, garantindo outros direitos??. Comecaremos com as
organizacoes da sociedade civil, para apresentar um panorama das principais violacoes
cometidas na rede. Em seguida, a representante da UnB apresentara a pesquisa sobre
meninas vitimas de exposicao online. A terceira fala sera do Facebook, sobre medidas que a
plataforma tem desenvolvido para combater o discurso de odio online. Depois, a PFDC
apresentara caminhos de responsabilizacao sem arriscar o cerceamento a liberdade de
expressao. O InternetLab abordara experiencias internacionais e ideias surgidas em
dialogos multissetoriais anteriores, de foruns permanentes de avanco da agenda de
seguranca de minorias e liberdade de expressao na Internet. Por fim, ouviremos a
conselheira do CGI.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
A audiencia presencial sera essencial para a riqueza do debate e para a garantia da
diversidade de visoes e opinioes sobre os temas em discussao. Neste sentido, 45 minutos
do workshop serao reservados para a interacao com os/as participantes presentes e
tambem com a audiencia remota. Neste segundo bloco, a moderadora provocara os
participantes a refletir sobre modelos possiveis de tratamento da questao. Por meio das
redes sociais das entidades proponentes, tambem receberemos perguntas e comentarios
sobre os temas e um moderador adicional trara essas questoes para a roda. As redes das
entidades proponentes tambem serao usadas para uma divulgacao em tempo real dos
principais aspectos levantados na discussao.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Alem de aproximar os diferentes setores ? sociedade civil, academia, poder publico e
empresas ? na busca de alternativas para enfrentar as violacoes de direitos humanos online
e na defesa da internet enquanto um espaco de promocao de direitos, a roda de conversa
pretende fortalecer os mecanismos de governanca participativa no tratamento de questoes
como a liberdade de expressao no mundo digital. Um dos pontos previstos e refletir sobre as
possibilidades de participacao do Comite Gestor da Internet e de seu carater multissetorial
neste debate, de forma a aprender com e aproveitar de sua experiencia e estrutura.

Nome do/a moderador/a
Iara Moura

Genero do/a moderador/a
feminino

Estado do/a moderador
rio_de_janeiro

Email do/a moderador/a
iaramoura@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a
Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicacao Social

Mini-biografia do/a moderador/a
Iara Moura e jornalista, mestre em Comunicacao e integrante do Conselho Diretor do
Intervozes. Representa o coletivo no Conselho Nacional de Direitos Humanos, onde
coordena a Comissao Permanente de Liberdade de Expressao e Direito a Comunicacao.
Integra a Coalizao Direitos na Rede, articulacao da sociedade civil que atua na defesa de
uma internet livre, plural e aberta.

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
Silvania Bahia

Genero do/a relator/a

feminino

Estado do/a relator/a
rio_de_janeiro

Email do/a relator/a
silvana@olabi.co

Organizacao do/a relator/a
PretaLab

Mini-biografia do/a relator
Silvana Bahia e diretora de projetos do Olabi, organizacao focada em inovacao social e
tecnologia, por onde coordena a PretaLab, iniciativa que tem como objetivo estimular a
participacao de meninas e mulheres negras e indigenas nos campos da tecnologia e
inovacao.

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

