Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
DIREITOS SEXUAIS DE ADOLESCENTES NA INTERNET: DILEMAS E DESAFIOS

Formato do workshop
debate

Estado do/a proponente
bahia

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
Setor do/a co-proponente
Nome do/a palestrante do setor governamental
Heloiza de Almeida Prado Botelho Egas

Genero do/a palestrante do setor governamental
feminino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Ministerio dos Direitos Humanos

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Heloiza Egas e bacharel em Direito e mestra em Ciencias Sociais pela Universidade Federal
da Bahia. E servidora federal da carreira de Analista Tecnica de Politicas Sociais e
atualmente Coordenadora-Geral de Enfrentamento da Violencia Sexual contra Criancas e
Adolescentes, localizada na Secretaria Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente
do Ministerio dos Direitos Humanos.

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
Helena Martins

Genero do/a palestrante do setor empresarial
feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Google Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Gerente de Politicas Publicas no Google 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?

nao

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Juliana Andrade Cunha

Genero do/a palestrante do terceiro setor
feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
bahia

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
SaferNet Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Psicologa, mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, membro da Associacao Cientifica
Campo Psicanalitico. Tem 12 anos de experiencia em clinica com criancas e adolescentes e
em docencia na Universidade. Na SaferNet coordena o HelpLine, servico nacional de
orientacao on on-line sobre o uso seguro da Internet, escutando o que adolescentes pensam
sobre privacidade, nudes, cyberbullying e etc

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
Javiera Macaya

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
Cetic/Nic.br

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Mestre em Administracao Publica e Governo pela FGV e bacharel em gestao de politicas
publicas pela USP, e analista no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informacao (Cetic.br), departamento do Nucleo da Informacao e Coordenacao
do Ponto BR (NIC.br), pesquisadora do estudo sobre o uso da Internet por criancas e
adolescentes, com recorte de genero.

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 Goulart Mora Feminino Brasilia gmora@unicef.org Unicef Brasil Terceiro Setor
Confirmado Oficial de programas do UNICEF no Brasil na area de Adolescentes. Possui
mestrado em Antropologia e Desenvolvimento pela London School of Economics (LSE) e
mestrado e graduacao em Comunicacao Social pela Universidade de Brasilia. Com 18 anos
de experiencia na area de desenvolvimento e participacao de adolescentes e jovens, atuou
como pesquisadora, comunicadora e gerente de projetos sociais em organizacoes nao
governamentais e organismos internacionais.

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
O objetivo do workshop e situar o debate dos direitos sexuais de criancas e adolescentes na
Internet dentro de uma abordagem holistica dos direitos, a partir do que esta estabelecido
pela Convencao sobre os Direitos da Crianca, que estabelece os direitos de criancas e
adolescentes em sua integralidade e indivisibilidade, a partir do tripe (tres ?Ps"): protecao,
provisao e participacao. Pretende-se, portanto, discutir as diferentes dimensoes dos direitos
sexuais, como direito a protecao, a provisao e o direito a participacao, reconhecendo

criancas como sujeitos ativos no exercicio de sua cidadania, com liberdade de opiniao e
expressao, e que devem ser escutados para participar da tomada de decisoes,
considerando seu melhor interesse. O debate abordara os seguintes conteudos: - Marcos
referenciais e legais dos direitos de criancas e adolescentes, explorando algumas
inquietacoes que a expressao das sexualidades com mediacao das tecnologias digitais tem
gerado. - Evidencias e indicadores de pesquisas sobre riscos e oportunidades do uso da
Internet por criancas e adolescentes, com destaque para marcadores de genero. - Iniciativas
de protecao, provisao e participacao de criancas e adolescentes relacionadas aos seus
direitos sexuais. - Praticas de producao e compartilhamento de imagens de nudez (nudes)
entre adolescentes e jovens na Internet. - Dilemas e desafios para o equilibrio entre protecao
contra violacoes de direitos, provisao e acesso a informacao e direito a participacao,
expressao e livre opiniao.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Considerando que os direitos de criancas e adolescentes nem sempre sao reconhecidos
com igual relevancia que os demais principios e direitos que norteiam o debate sobre
governanca da Internet e que o tema da defesa e protecao de criancas e adolescentes na
Internet e muito susceptivel a captura de agendas cujos propositos nem sempre sao o seu
melhor interesse, e fundamental contribuir para o debate de forma qualificada, baseado em
evidencias e experiencias de boas praticas, para alem de uma abordagem de panico moral
que so alimenta uma percepcao da Internet como perigosa e impropria para criancas. Alem
disso, quando os direitos de criancas e adolescentes sao contemplados pelos atores e
organismos de governanca da Internet, o que se considera e apenas uma dos pilares do
tripe dos direitos, a dimensao da protecao, em detrimento dos direitos a provisao e a
participacao. (Livingstone, S.; Byrne, J.; Carr, J., 2016) Por fim, mas nao menos importante,
o tema sobre direitos sexuais e um agenda sensivel e tabu em muitas esferas de debate,
revelando um dissenso no ambito da opiniao publica, o que torna fundamental avancar com
contribuicoes amparadas em evidencias e em importantes marcos referenciais e legais,
analisando do ponto de vista da indivisibilidade dos direitos a producao e compartilhamento
de imagens de nudes entre adolescentes e jovens.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Cada palestrante apresentara sua perspectiva sobre quais sao os dilemas e desafios do
debate sobre os direitos sexuais de criancas e adolescentes na Internet. Apos a abertura da
mesa, serao apresentadas pela palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
evidencias e indicadores de pesquisas sobre riscos e oportunidades do uso da Internet por
criancas e adolescentes, com destaque para marcadores de genero. Em seguida serao
discutidas pela palestrante do terceiro setor praticas e relatos de adolescentes sobre
producao e compartilhamento de imagens de nudez (nudes) que representam forma
emblematica, um campo de tensionamento entre as tres dimensoes dos direitos (tres Ps):
direito a protecao contra violacoes da dignidade sexual; acesso a informacao e educacao
sexual; e oportunidades de livre opiniao e expressao da sexualidade. Segue-se o debate
com a participacao da palestrante do Unicef para apresentar iniciativas inovadores no ambito
da protecao, provisao e participacao de criancas

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

Havera divulgacao nas redes sociais da organizacao proponente (11 mil seguidores no
Twitter, 57 mil no Facebook) e das instituicoes dos palestrantes, tambem serao abertos para
discussao perguntas vindas da audiencia presencial e do chat da transmissao online.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
- Compreender que o debate dos direitos de criancas e adolescentes no ambito da
governanca da Internet, ha uma visao hierarquizada dos tres ?Ps" quando se discute a
sexualidade de criancas e adolescentes, na medida em que a protecao vem quase sempre
em primeiro lugar ou e confundida como sendo sinonimo dos direitos sexuais como um
todo. - Compreender a producao e compartilhamento de imagens de nudez entre
adolescentes como um fenomeno multifacetado, que envolve diferentes motivacoes e
contextos, evitando juizos simplificadores e moralizantes - Enderecar questoes relacionadas
aos direitos sexuais de criancas e adolescentes dentro de uma agenda mais positiva,
fortalecendo iniciativas no ambito da provisao e participacao de meninas e mulheres, para
combater a violencia de genero e garantir mais igualdade de direitos.

Nome do/a moderador/a
Rodrigo Nejm

Genero do/a moderador/a
Masculino

Estado do/a moderador
bahia

Email do/a moderador/a
rodrigonejm@safernet.org.br

Organizacao do/a moderador/a
SaferNet Brasil

Mini-biografia do/a moderador/a

Psicologo, doutor em Psicologia pela UFBA, diretor de educacao da SaferNet, coordena
projetos nacionais de educacao em direitos humanos na Internet, em cooperacao com MPF
e Secretarias de Educacao. Tambem atua como coordenador do Safer Internet Day no
Brasil. E pesquisador no Grupo de Pesquisa em Interacao, Tecnologias Digitais e Sociedade
(GITS/UFBA), e pos-doutorando em Psicologia Social na UFBA

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
Elisson Diones

Genero do/a relator/a
masculino

Estado do/a relator/a
bahia

Email do/a relator/a
elisson@safernet.org.br

Organizacao do/a relator/a
Youth Observatory

Mini-biografia do/a relator
Graduando em Analise e Desenvolvimento de Sistemas, estagiario da Safernet, associacao
que atua na defesa e promocao dos Direitos Humanos na Internet. Tambem e Ciberativista,
membro fundador da organizacao Youth Observatory, colaborador no capitulo brasileiro da
Internet Society. Participou nas edicoes 2015 e 2016 do Forum da Internet no Brasil, das
duas ultimas edicoes do IGF Global e LACIGF.

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

