
Programação - sEssÕEs TEmÁTICas 
LaVITs 2019 | salvador (Bahia)

26 de junho (quarta-feira) | PaF V

ST 1A - Trabalho e Vigilância de Plataforma: novas e velhas assimetrias

9h | sala 404 
Da hiperconexão à imobilidade: Uber e capitalismo de vigilância pelo sul global
Rodrigo Firmino; Bruno Cardoso; Rafael Evangelista

Trabalho plataformizado, assimetrias e vigilância: notas sobre as ações e tensionamen-
tos da mediação algorítmica no trabalho dos motoristas Uber
Ana Guerra; Fernanda da Costa Portugal Duarte

Quantas estrelas valem nossa segurança? redes sociais e as denúncias de violências 
generificadas em carros de aplicativos de transporte
Flora Villas Carvalho

a indústria da influência e a gestão algorítmica da atenção
Anna Carolina Franco Bentes

ST 1B - Pedagogias da resistência

9h | sala 407
Por uma ‘’psicologia social crateuense’’: espaços de formação e estratégias 
enfrentamentos nos territórios dos sertões de Crateús-CE
Kevin Samuel Alves Batista

Tecnologias De Visibilidade e Vigilância: a mulher Em meio a Violência 
Edilaine Bernardes de Sá;  Dolores Cristina Gomes Galindo

Boy Erased: vigilâncias e coerções da heteronormatividade compulsória na cultura 
brasileira contemporânea 
Igor Sacramento; Allan Santos; Júlio César Sanches

Tecnologias, micro-políticas e rumores da segurança: perspectivas etnográficas 
Susana Durão; Paola Argentin



ST 1C - Governamentalidade e Controle: territórios e corporações

9h | sala 408
Flying Farmers: the socio-spatial dimensions of drones in a digitalized agriculture
Dennis Pauschinger

smart Cities e Corporações: novas feições do governo de populações
Priscilla Alves Teixeira Branco; Henrique Z. M. Parra

Dados privados em lugares públicos: a proteção de dados no tempo das privatizações
Ana Carolina Rodrigues; Juliana Novaes

segurança e disciplina: retóricas da vigilância na publicidade imobiliária no recife 
Marcela Barbosa Lins

ST 2A – Democracia e Megadados

10h45 | sala 404
Democracia, exceção e autoritarismo no capitalismo de vigilância: os bancos de dados 
públicos
Nathalie Fragoso

as redes do conservadorismo brasileiro: mapeando a nova direita no Youtube
Francisco Weichsler Kerche Nunes

North perspectives for a better south? a survey of Big Data approaches in Big Data & 
society
Guilherme Cavalcante Silva

o DNa de moro: o Projeto de Lei anticrime sob a ótica da proteção dos dados pessoais
Helena Martins do Rêgo Barreto

ST 2B - Automação e Controle nas Redes Sociotécnicas

10h45 | sala 407
reconhecimento Facial: discriminação e controle
André Ramiro

automated Facial recognition and socio-technological suspicion in the era of digital 
policing
Pete Fussey

Estudo para uma pedagogia da subversão do objeto técnico 
Luiz Carlos Pinto



ojos humanos, cámaras digitales, sueños algorítmicos. El ensamblado local de vigilantes 
Martín Javier Urtasun

ST 2C - Direitos Assimétricos e Economia de Dados

10h45 | sala 408
Expulsão/Exceção: arquitetura forense, conflito e direitos humanos
Paulo Tavares; Fernanda Bruno; Adriano Belisário; Lorena Regattieri; Wilson Milani; Ingra 
Maciel; Joyce Domingues; Igor Soares; André Kaique; Marlus Araujo.

as vidas invisíveis nas favelas em que o protagonista é a força policial
Janaina Dias Barcelos

o direito à cidade na era do antropoceno e da Cyberpolítica.
Thais de Bhanthumchinda Portela

Políticas de morte e Precarização da vida: relato de mães sobre os homicídios juvenis 
em Fortaleza (CE)
Jéssica Silva Rodrigues; João Paulo Pereira Barros

ST 3A - Direitos Assimétricos e Economia de Dados

14h | sala 404
Capitalismo de vigilância no sul global
Rafael Evangelista

Conspiração e engajamento: o modelo de negócios paranoico do capitalismo da vigilância
Paulo Faltay Filho

Dataficação do trabalho: Dimensões, nomenclaturas e disputas de sentidos
Rafael Grohmann

a economia política do capitalismo de vigilância
Elizabeth Moura Germano Oliveira

ST 3B - Afetos e tecnologias: redes de controle e de insurgência

14h | sala 407
a reorganização política e econômica do trabalho em torno de influenciadoras digitais 
negras
Lídia Michelle Damaceno Azevedo

Lesbianidades em rede: visibilidades e invisibilidades no YouTube
Isadora Rezende Junqueira Fachardo; Lidia de Paula Ferreira Teixeira



arquitetura do Youtube: oportunidades de voz e limitações da plataforma
Ana Paula Camelo; Luiza Andrade Corrêa

Quilombos Digitais: desafios para pensar contemporaneamente o trânsito de imagens e 
narrativas
Paola Barreto

ST 3C - Dispositivos tecnopenais e Necropolítica

14h | sala 408
Dispositivo de segurança e suas implicações psicossociais: o que dizem os jovens 
negros(as) do Jangurussu sobre a ‘’célula e proteção comunitária’’
Aldemar Ferreira da Costa; João Paulo Pereira Barros

Do corpo na prisão à prisão no corpo: a emergência e deflagração de novos dispositivos 
tecnopenais
Ricardo Urquizas Campello

auto de resistência: articulações das imagens de violência policial e as quebras de 
incomunicabilidade parental
Pedro Alencar Sant’Ana do Nascimento, Eliane Ivo Barros

Violência letal e juventudes: implicações psicossociais da necropolítica no cotidiano de 
profissionais da política de assistência em Fortaleza
Laisa Forte Cavalcante; João Paulo Pereira Barros

ST 4A - Abrindo a caixa preta: algoritmo, predição e controle

15h45 | sala 404
Looking into the black-boxes of crime prediction: algorithms, statistics, and the assem-
bling of Crimeradar
Daniel Edler Duarte

modulações algorítmicas no Facebook
Débora Franco Machado

a evolução dos mecanismos de rastreamento e vigilância intrusivos em clientes web
Rodolfo da Silva Avelino

Coletando dados sobre o Capitalismo de Vigilância nas instituições públicas do ensino 
superior do Brasil
Leonardo Ribeiro da Cruz / Filipe Saraiva / Tel Amiel



ST 4B - Modos de subjetivação na cultura da vigilância

15h45 | sala 407
algoritmos e autonomia
Adriana Veloso Meireles

Das instabilidades e incipiências tecnológicas
Lucas Bambozzi

Dívida, classificação e previsão: algumas hipóteses sobre modos de subjetivação a partir 
do Cadastro Positivo
Paula Cardoso Pereira

Um olhar sobre a influência das tecnologias e comunicação sobre as relações de gênero
Antonia Juliana Rodrigues Silva

ST 4C - Governamentalidade e Controle: videovigilância 

15h45 | sala 408
El rol de los organismos financieros internacionales en la implementación de la videovigi-
lancia en los espacios públicos como político de seguridad gubernamental. Una reflexión 
en torno al caso de la ciudad de mendoza, argentina
Ana Laura Avila

o sistema Detecta e a governamentalidade dos fluxos nos “bolsões de segurança” em 
são Paulo
Alcides Eduardo dos Reis Peron

Videovigilancia y Corrupción en méxico: una relación ambivalente
Arturo Miguel Chípuli Castillo

Diagnóstico situacional del marco jurídico que regula la implementación de la vídeo 
vigilancia como política de seguridad Pública en méxico y propuesta de un modelo que 
garantice el respeto por los derechos humanos
Karina Nohemí Martínez Meza; Petra Armenta Ramírez



27 DE JUNHo (QUINTa-FEIra) – PaF V 

ST 5A - Corpos, Gênero e Subjetividade

9h | sala 404
“Carrego seu filho por R$ 100 mil”: a visibilidade e vigilância nos discursos e práticas 
sobre barrigas de aluguel e adoção na internet
Angélica Fonsêca de Freitas

“Jovem”, “bonita”, “não tinha namorado”: corpo, gênero e representações sociais 
nas narrativas midiáticas sobre episódios de violência contra a mulher
Amanda Tavares de Melo Diniz

Nós, velhos de espírito jovem: risco e vigilância nos sentidos da velhice contemporânea
Cláudia Linhares Sanz; Mirella Ramos Costa Pessoa

os “apps de pegação gay” e o estigma sorológico
Matheuz Catrinck Lara

ST 5B - Perspectivas Descoloniais

9h | sala 406
o ensino de tecnologia da informação a partir de casos da África contemporânea: 
construindo consciências tecnológicas não hegemônicas na Bahia
Thereza Olívia Rodrigues Soares

rede de mulheres Negras e rede de Ciberativistas Negras - Pará – construção 
identitárias negra amazônidas coletiva e contra narrativas insurgentes
Sabrina Figueiredo Sousa

saber ancestral, ciberativismo político e conflito social no uso de blog pelos indígenas 
apinajé da associação União das aldeias apinajé-Pempxá
Adriana Tigre Lacerda Nilo

Arquétipos afrofuturistas: as novas geografias da presença afrodiaspórica por negr@s 
na ficção especulativa
Luciene Marcelino Ernesto

ST 5C - Direitos Assimétricos e Economia de Dados

9h | sala 408
Necropolítica e gênero: uma leitura das dinâmicas da violência urbana em Fortaleza
Ingrid sampaio de sousa; João Paulo Pereira Barros



O duplo assassinato de Marielle: um estudo cartográfico das interações no espaço físico 
e digital
Pablo De Soto; Alice Piva; Diego Aristófanes; Eduardo Augusto e Lucas Rolim

Necropolítica, neoliberalismo e modos de subjetivação: sujeição criminal de 
adolescentes ‘’em conflito com a lei’’
Clara Oliveira Barreto Cavalcante; João Paulo Pereira Barros

Arquitetura-Diagrama e as cartografias do poder
Ariadne Morais Silva e Solange Valladão

ST 6A - Corpos, Gênero e Subjetividade

10h45 | sala 404
a Vigilância do afeto na territorialidade digital: regime de controle dos corpos no 
aplicativo grindr
Thiago Scarpat Mozer

mulher negra como corpo político de enunciação e seu não-lugar na sociedade de 
informação
Thula Pires; Bianca Kremer

olhares invisíveis: vigilância e solidariedade feminina em rede
Julia M. Sampaio; Teresa Soter

Pessoas e presenças trans: academia e internet como espaços de construção de 
conhecimento
Marilia Neri; Sônia Sampaio

ST 6B - Assimetrias da Vigilância: racismo e sexismo

10h45 | sala 406
racismo algorítmico em Plataformas Digitais: microagressões e discriminação em 
código
Tarcízio Roberto da Silva

Policiamento preditivo, discriminação algorítmica e racismo: potencialidades e reflexos 
no Brasil.
Pedro Arthur Capelari de Lucena

redes sociais, incidência política feminista e misoginia: uma análise da presença da 
marcha das Vadias recife no Facebook
Nataly de Queiroz Lima



La ciudad de la furia: reclamos feministas y castigo patriarcal en santa Fe, argentina 
(enero de 2019)
María Laura Schaufler

ST 6C - Arte, estética e políticas da (in)visibilidade

10h45 | sala 408
À margem dos regimes de (in)visibilidade nas artes: a dimensão estética da vida nas 
obras da artista multimídia contemporânea rubiane maia
Lindomberto Ferreira Alves

Interlocuções críticas e criativas entre design, arte e a cidade instrumentalizada
Renato Furquim Vry

Há que se ler a poética para se entender a política
Dinah de Oliveira

LUTo em Tempos de Insurgências Vigiadas.
Talitha Correia Leite Andrade



28 DE JUNHo (sEXTa-FEIra) – PaF V 

ST 7A - Governamentalidade e Controle: Estado e Máquina

9h | sala 404
a reprogramação da sociedade nos discursos sobre algoritmos
Sergio Amadeu da Silveira; Lucas do Vale Moura; Lucas Theodoro Guimarães de Almeida

governamentalidade algorítmica e Big data: o uso da correlação de dados como critério 
de tomada de decisão
Francisca Alana Araújo Aragão

made in surveillance: a regulação da importação e do uso de tecnologias de vigilância 
estrangeiras e a relativização dos direitos fundamentais e da soberania estatal
Mariana Canto

CybersYN versus CybersNI – duas máquinas de Estado
Silvio Rhatto

ST 7B - Tecnoativismos e feminismos

9h | sala 406
Consentimento na Internet: lições do feminismo para reforçar nossa proteção de dados
Joana Varon

Violencia de género online en Chile: acciones y reacciones desde el activismo digital 
feminista
Paty Peña

“shebots”: an analysis of civic chatbots through feminist open government lenses in 
Brazil
Debora Albu

assata shakur Para: rede de Ciberativistas Negras
Viviane Rodrigues Gomes

ST 7C - “Corpos, Gênero e Subjetividade”

9h | sala 408
Uma boneca que não está pra brincadeira: Barbie-escuta e o mercado infantil de dados 
pessoais.
Izabela Domingues da Silva



É menino ou menina? – atuação da imagem fetal na esfera pública
Camilla Iumatti Freitas; Marcos Castro Carvalho

Preto e dinheiro são palavras rivais?: ferramentas e tecnologia a favor do Black money
Rodrigo Sousa Silva; Paloma Porfírio; Rhayssa Dandara Nogueira da Silva

subjetividades Punitivas: cultura popular del control y dispositivo de seguridad
Silvina Meritano

ST 8A - Tecnoativismos e feminismos

10h45 | sala 404
Favela Hacker: as potências da periferia na construção de alternativas para a inserção 
de favelados na área da tecnologia
Rhayssa Dandara Nogueira da Silva

Que força é essa que vêem na mulher negra? Leituras de ativismos e opressão horizontal
Giovana de Carvalho Castro

Corpolítico Negro: Performances Femininas Negras na Contemporaneidade
maria Claudineide alves macêdo

Narrativas codificadas: as histórias que as mulheres negras atuantes em ambientes de 
produção de tecnologia digital desejam contar
Claudiana Cabral

ST 8B - Violência institucional, silenciamento e criminalização

10h45 | sala 406
a “raça” da mulher negra na Polícia militar no Estado do rio de Janeiro
Marta Maria de Andrade Gomes

Que país é este? a produção de violências e (in) diferenças nos subterrâneos das 
universidades brasileiras em tempo de perseguição
Cleildes M de Santana; Clayton Emanuel Rodrigues

a criminalização de movimentos sociais como tentativa de invisibilidade e silenciamento 
de vozes e da resistência na atual conjuntura brasileira
Ana Cristina Leal Ribeiro; Marilia Neri; Nelson Rocha Lima; Maria Eunice Limoeiro Borja

genocídio expresso na criminalização seletiva do sistema jurídico penal maranhense: 
uma análise do perfil dos clientes das audiências de custódia.
Thaliane Rocha dos Anjos



ST 8C - Automação e Controle nas Redes Sociotécnicas

10h45 | sala 408
olhar contra-vigilante: choque de poderes em vídeos amadores de violência urbana
Felipe Polydoro

a disciplina como laboratório da vigilância colonial: américa Latina e o rádio católico e 
comunitário
Paulo José Olivier Moreira Lara

Whatsapp - a desordem da informação na eleição presidencial brasileira de 2018
Silvana Lemos de Almeida; Priscila Ramos Carvalho; Naiara Silva Evangelo; Roni Franci 
Dutra Filgueiras

Formação em segurança digital para movimentos sociais: desafios e aprendizados 
Leonardo Foletto; Fabricio Solagna; Janaína Spode

Comitê organizador LaVITs 2019.


