Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Eleicoes 2018 e polarizacao politica na Internet

Formato do workshop
painel

Estado do/a proponente
sp

Setor do/a proponente
comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente
sp

Setor do/a co-proponente
comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental
Thadeu Gomes da Silva

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
sp

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Tribunal Regional Eleitoral de Sao Paulo (TRE-SP)

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Possui graduacao em Direito - Faculdades Unidas Catolicas de Mato Grosso (1987),
mestrado em Direito pela Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro (1997) e
doutorado em Direito pela Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo (2005). E professor
da Escola Superior do Ministerio Publico da Uniao e Procurador Regional da Republica do
Ministerio Publico Federal.

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
Monica Rosina

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Feminino

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

Gerente de Politicas Publicas do Facebook Brasil. Doutora em Direito Internacional
Comparado pela Universidade de Sao Paulo, Mestre em Direito pela Universidade Federal
de Santa Catarina e Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Monica e
professora do Programa de Mestrado Profissional, da Graduacao e da Pos-Graduacao lato
sensu da FGV.

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
Angela Pimenta

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Projor

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Jornalista formada pela Escola de Comunicacao e Artes da Universidade de Sao Paulo
(ECA/USP). Possui mestrado (Master of Science) pela Columbia University Graduate School
of Journalism (2001). Presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo - Projor
(2015-2017), centro de estudos mantenedor do portal Observatorio da Imprensa e do Projeto
Grande Imprensa.

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
Pablo Ortellado

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
sp

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Universidade de Sao Paulo (USP)

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
E professor do curso de Gestao de Politicas Publicas e do Programa de Pos-Graduacao em
Estudos Culturais da Escola de Artes, Ciencias e Humanidades da Universidade de Sao
Paulo desde 2005. Fez graduacao, mestrado e doutorado em filosofia na mesma
universidade. E colunista do Jornal Folha de Sao Paulo e coordenador do Grupo de
Pesquisa em Politicas Publicas para o Acesso a Informacao da USP.

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
Este painel tem como objetivo trazer diagnosticos sobre o fenomeno da polarizacao politica
na Internet e discutir sob uma perspectiva multissetorial seus efeitos sobre o uso da Internet
para o exercicio da cidadania e direitos de usuarios. A polarizacao e um dos aspectos mais

marcantes da crise politica que o Brasil vive atualmente. Mais do que uma competicao entre
elites partidarias, o pais vive uma rachadura em temas politicos, o que fica ainda mais
evidente ao se observar o debate que ocorre nas plataformas de Internet. Num processo
que encontra paralelos em todo o globo, as redes sociais se tornaram campos de batalha e
retrato de uma sociedade dividida, quadro que, no Brasil, deve acirrar-se com a aproximacao
das eleicoes gerais de 2018. Este contexto levanta uma serie de preocupacoes que serao
discutidas no painel. Numa escala global, a centralidade das redes sociais para a circulacao
de informacoes atraiu a atencao de agentes politicos (que estao investindo macicamente em
tecnicas mais ou menos republicanas para a alavancagem de suas ideias e acoes) e
economicos (que aproveitam-se da arquitetura das redes sociais e do debate nelas contido
para produzir ?noticias? caca-cliques nao comprometidas com protocolos de qualidade
jornalisticos para viralizacao) que, aproveitando-se de crises nos modelos das empresas de
comunicacao tradicionais, passaram a inundar o debate publico com uma serie de
informacoes falsas, boatos e discursos muitas vezes violentos, agressivos e radicalizados. A
discussao proposta neste painel visa evidenciar que este processo vem sendo
acompanhado por medidas de atores empresariais (tanto na perspectiva dos provedores
como a partir de um olhar sobre os veiculos de comunicacao) e de experiencias de
regulacao por parte do Poder Judiciario e que se faz necessario um novo debate acerca dos
efeitos de campanhas politicas no atual contexto.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Numa guerra na qual noticias e informacoes sao ?armas? de ?soldados? em lados
polarizados, a desinformacao, a violencia direcionada a grupos determinados, o panico
moral e o risco a direitos civis passam a ser ameacas crescentes ao uso da Internet voltado
a cidadania. Esse grave contexto coloca em xeque a integridade, a confiabilidade e a
seguranca da rede para o acesso a informacao, para a liberdade de expressao e para a
construcao de uma esfera publica de debates. A preservacao de tais padroes e central para
a manutencao da Internet em seus potenciais democraticos e ligados a promocao da cultura,
da diversidade e de direitos, ou seja, a Governanca da Internet precisa estar atenta a tais
processos sociais e politicos. Primeiramente, tal atencao deve passar por mapear quais as
relacoes entre polarizacao e a arquitetura da rede e quais suas aplicacoes: estudos
academicos e discussoes regulatorias ao redor do globo tem trazido argumentos relevantes
que apontam que a forma como midias sociais organizam e distribuem automatizadamente
conteudos contribui para a radicalizacao e para a minoracao da exposicao dos usuarios a
ambientes plurais. Em segundo lugar, a relevancia do tema esta em visibilizar
consequencias deste fenomeno para usuarios, servicos oferecidos pelo setor privado,
politicas publicas empreendidas pelo setor governamental e padroes e discussoes
conduzidas pela comunidade tecnica. Por fim, espacos de discussao de Governanca da
Internet devem ajudar a coordenar acoes de enfrentamento que visem preservar valores
como os ?Principios para a Governanca e Uso da Internet?, do CGI.br, nesse contexto.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Em 5 minutos, o moderador apresentara o tema do painel e fara uma fala provocadora
inicial. Cada um dos quatro participantes do painel tera cerca de 10 minutos para apresentar
suas contribuicoes. Pablo Ortellado apresentara dados do projeto "Monitor Politico no
Ambiente Digital" para discutir como circulam as noticias falsas pela internet e quais seus
possiveis impactos no debate politico. Angela Pimenta apresentara um diagnostico do tema
da perspectiva dos veiculos de comunicacao. Monica Rosina discutira quais medidas o
Facebook ja adota e esta desenvolvendo visando contribuir para a melhoria do ambiente

politico online. Thadeu Gomes abordara os desafios que o debate politico na internet
apresenta do ponto de vista da legislacao eleitoral. Os 50 minutos restantes serao
destinados ao debate entre membros da mesa e a plateia presencial e remota. A moderacao
fara provocacoes sobre possiveis riscos e efeitos em termos de direitos dos usuarios de
Internet.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
A proposta do painel e que os diferentes integrantes interajam e reajam a provocacoes
formuladas nao apenas pelos demais painelistas e pela moderacao, mas tambem pela
plateia. Essa interacao sera fundamental para enriquecer o debate e garantir maior
diversidade de visoes e opinioes sobre os temas em discussao. A audiencia podera
participar elaborando comentarios e perguntas presenciais, com uso de um microfone que
circulara pela plateia, e tambem virtualmente. Pretendemos adotar uma # para reunir
perguntas, reacoes e comentarios de internautas nas redes sociais. Um integrante do
InternetLab ficara responsavel por monitorar o Facebook e o Twitter para reunir as
contribuicoes virtuais e apresenta-las presencialmente.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Pretende-se estimular a producao de diagnosticos compartilhados sobre problemas
decorrentes do processo de polarizacao politica no Brasil para o uso da Internet e a
construcao de canais de dialogo entre entre diferentes setores ? sociedade civil, academia,
setor governamental e empresarial ? para identificacao das causas e consequencias da
manipulacao e distorcao do debate politico na Internet. Buscamos tambem oferecer uma
visao panoramica do atual estado da regulacao, publica e privada, do uso da Internet para
campanhas politicas, e algumas das propostas de alteracao em discussao, tendo como
contexto o pleito eleitoral de 2018. Esta proposta traz ao contexto brasileiro o tema que ja foi
discutido no ultimo IGF. Como o proximo forum deve aprofundar os debates realizados em
Guadalajara, o painel visa revelar aspectos brasileiros do fenomeno, bem como ideias e
recomendacoes de como endereca-los, o que devera ser levado ao IGF que ocorrera em
Genebra em dezembro de 2017.

Nome do/a moderador/a
Francisco Carvalho de Brito Cruz

Genero do/a moderador/a
Masculino

Estado do/a moderador
sp

Email do/a moderador/a
francisco@internetlab.org.br

Organizacao do/a moderador/a
InternetLab

Mini-biografia do/a moderador/a
Diretor do InternetLab e coordenador do Nucleo de Direito, Internet e Sociedade da USP
(NDIS). Doutorando e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito
da Universidade de Sao Paulo (FDUSP). Foi pesquisador visitante (2013) no Center for
Study of Law and Society, da Universidade da California ? Berkeley. Em 2011, foi ganhador
do 1 lugar do Premio Marco Civil da Internet.

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
Jacqueline de Souza Abreu

Genero do/a relator/a
Feminino

Estado do/a relator/a
sp

Email do/a relator/a
jacqueline@internetlab.org.br

Organizacao do/a relator/a

InternetLab

Mini-biografia do/a relator
Coordenadora da area de Privacidade e Vigilancia do InternetLab. Doutoranda em Direito na
Universidade de Sao Paulo. Mestra em Direito pela University of California, Berkeley (EUA) e
pela Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (Alemanha). Foi pesquisadora-junior na FGV
DIREITO SP e assistente de pesquisa visitante do Berkman Klein Center for Internet and
Society da Harvard University.

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

