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RESUMO 

 

 

 

Esta tese tem como objeto de estudo o fenômeno cyberbullying na mídia eletrônica virtual.  

Enquanto fenômeno multidimensional, o cyberbullying está intimamente ligado ao 

crescimento exponencial da tecnologia da informação e da comunicação. Os comportamentos 

agressivos, intimidatórios, sistemáticos e recorrentes tipificam esse tipo de bullying, que, 

antes, restrito aos espaços presenciais, escolares e não escolares, transcende, hoje, para o 

ciberespaço. As análises desta tese fundamentam-se no pensamento complexo, proposto por 

Edgar Morin. Para tanto, o estudo desenvolveu-se numa abordagem qualitativa. Ao examinar 

o cyberbullying, no ciberespaço, esta pesquisa caracteriza-se também pelo uso da metodologia 

etnográfica. Os dados e informações obtidos foram analisados à luz de três categorias do 

pensamento moriniano: interatividade, complexidade e simplificação. Esse procedimento 

interpretativo realizou-se de acordo com os pressupostos da análise de conteúdo definidos por 

Bardin (2010), tomando como universo de investigação discursos que envolvem o fenômeno 

cyberbullying publicados por três grandes jornais brasileiros e por três comunidades virtuais 

do Facebook. O estudo demonstrou que, nos conteúdos dos jornais e comunidades virtuais 

analisados, ao promover uma abordagem fragmentada e sensacionalista do cyberbullying, 

esses veículos de informação promovem a construção de uma visão reducionista e, portanto, 

parcial desse fenômeno, desconsiderando suas dimensões biológicas, sociais, culturais e 

psicológicas, elementos que compõem a totalidade desse evento social.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This thesis aims to study the phenomenon of cyberbullying in the virtual electronic media. As 

a multidimensional phenomenon, cyberbullying is closely linked to the exponential growth of 

information and communication technology. The aggressive, intimidating, systematic and 

recurring behaviors typify this kind of bullying, which was previously restricted to physical, 

school and non-school spaces, and today transcends into cyberspace. The analyses of this 

thesis are based on the complex thinking, proposed by Edgar Morin. Therefore, the study was 

developed in a qualitative approach. By examining cyberbullying in the cyberspace, this 

research is also characterized by the use of the ethnographic methodology. The data and 

information obtained were analyzed in the light of three categories of Morin’s thought: 

interactivity, complexity and simplification. This interpretative procedure was carried out 

according to the assumptions of the content analysis defined by Bardin (2010), taking as a 

universe of research, discourses that involve the cyberbullying phenomenon published by 

three major Brazilian newspapers and by three virtual communities on Facebook. The study 

showed that, in the contents of the newspapers and virtual communities analyzed, by 

promoting a fragmented and sensationalist approach to cyberbullying, these information 

vehicles promote the construction of a reductionist and therefore partial view of this 

phenomenon, disregarding its biological, social, cultural and psychological dimensions, 

elements that make up the totality of this social event. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Cette thèse a pour objet d'étude le phénomène cyberbullying dans les médias électroniques 

virtuels. Comme phénomène multidimensionnel, le cyberbullying  est étroitement lié à la 

croissance exponentielle de la technologie de l'information et de la communication. Les 

comportements agressifs, intimidateurs, systématiques et récurrents, caractérisent ce type de 

bullying qui, auparavant limité aux espaces présentiels, scolaires et non scolaires, transcende 

aujourd'hui au cyberespace. Les analyses de cette thèse se reposent sur la pensée complexe 

proposée par Edgar Morin. Par conséquent, l'étude est développée dans une approche 

qualitative.  Lors de l'étude du Cyberbullying, dans le cyberespace, cette recherche se 

caractérise également par l'utilisation de la méthodologie ethnographique. Les données et les 

informations obtenues ont été analysées au regard de trois catégories de pensée "moriniano": 

Interactivité, Complexité et Simplification. Cette procédure interprétative a été réalisée en 

accord avec les présupposés de l'analyse de contenu définis par Bardin (2010), prenant en 

compte des discours impliquant le phénomène cyberbullying publiés par trois grands journaux 

brésiliens et trois communautés virtuelles de Facebook. L'étude a démontré que, dans les 

contenus des journaux ou des communautés virtuelles analysés, en promouvant une approche 

fragmentée et sensationnaliste du Cyberbullying, ces véhicules d'information favorisent la 

construction d'une vision réductionniste et, donc partielle de ce phénomène, sans tenir compte 

des dimensions biologiques, sociales, culturelles et psychologiques, éléments qui composent 

tout cet événement social.  

 

Mots-clés:  Cyberbullying. Bullying. Complexité. Réseaux sociaux. Cybercriminalité. 
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RESUMEN 

 

 

Esta tesis tiene como objeto de estudio al fenómeno de acoso virtual (cyberbullying), en los 

medios electrónicos virtuales. Como fenómeno multidimensional el acoso cibernético 

(cyberbullying), está estrechamente vinculado con el crecimiento exponencial de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. El comportamiento agresivo y la 

intimidación sistemática y recurrente, tipifican este tipo de agresión que anteriormente se 

encontraba restringida a los espacios del aula, escolares o no, que hoy trasciende al 

ciberespacio. Los análisis de esta tesis se fundamentan em el pensamiento complejo propuesto 

por Edgar Morin. Por tanto, el estudio se desarrolló mediante un enfoque cualitativo. Al 

examinar el acoso cibernético en el ciberespacio, esta investigación también se caracteriza por 

el uso de la metodología etnográfica. Los datos e informaciones obtenidas fueron analizados 

sobre la óptica de tres categorías del pensamento moriniano: la interactividad, la complejidad 

y la simplificación. Ese procedimiento interpretativo se realizo de acuerdo con las condiciones 

definidas por Bardin (2010), tomando como universo de investigación discursos que incluyen 

al fenómeno del cyberbullying publicados por tres grandes revistas brasileñas y por tres 

comunidades virtuales del Facebook. El estudio demostro que en los contenidos de las 

revistas y comunidades virtuales analizadas, al promover un abordaje fragmentado y 

sensacionalista del acoso cibernético esos vehículos de información promueven la 

construcción de una visión reducionista y por tanto parcial de ese fenómeno, sin considerar 

sus dimensiones biológicas, sociales, culturales y psicológicas, elementos que componen la 

totalidade de ese evento social. 

 

Palabras-claves: Cyberbullying. Bullying. Complejidad. Redes Sociales. Crímenes 

cibernéticos. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Que quimera é então o homem? Que novidade, 

que monstro, que caos, que objeto de 

contradição, que prodígio! Juiz de todas as 

coisas, verme imbecil: depositário do 

verdadeiro, cloaca da incerteza e do erro; 

glória e dejeto do universo. Quem resolverá 

esta confusão?  

 (Pascal) 
 

 

A epistemologia do pensamento de Edgar Morin apresenta dimensões acerca do 

conhecimento do conhecimento e do sujeito complexus que o projeta como um dos mais 

férteis pensadores da modernidade, cujas obras permanecem sendo lidas, consultadas e 

interpretadas por pesquisadores e acadêmicos das mais variadas áreas do conhecimento 

humano e dos mais diversos programas de pós-graduação no Brasil e no exterior, além das 

universidades brasileiras tradicionais e populares. 

 Uma das contribuições mais importantes das obras do pensador francês Edgar Morin 

perpassa nosso trabalho de pesquisa e torna-se pilar da presente tese. Estamos falando da 

multidimensionalidade do sujeito, questão fulcral em seu pensamento e que está presente em 

seu itinerário existencial e dialógico. A teoria da complexidade de Morin é marcada por uma 

multiplicidade de categorias explicativas, dentre as quais, dialogicidade, complexidade, 

pensar bem, reforma do pensamento, sustentabilidade, identidade terrena, conhecimento do 

conhecimento, educação planetária, recursividade, ética, antropoética, prosaico, alteridade. 

Essas noções operatórias, na medida da necessidade, serão também recursos de análise neste 

estudo, todavia o núcleo constitutivo das reflexões desta tese trabalhará com as seguintes 

categorias morinianas: interatividade, complexidade e simplificação. 

O interesse investigativo, a opção e a motivação pelo objeto de pesquisa desta tese 

resultam diretamente da minha vivência acadêmica, potencializada no fazer pedagógico que 

sempre me acompanhou: do processo de formação no curso de Magistério (1989) às 

atividades acadêmicas do curso de Pedagogia (1998), bem como das minhas práticas 

pedagógicas como professor na educação básica, da educação infantil às séries iniciais do 

ensino fundamental, da atuação em equipes gestoras da coordenação pedagógica à supervisão 

de sistemas de ensino, e, finalmente, da minha trajetória docente em cursos de licenciaturas, 
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em especial, a Pedagogia. Nesses contextos, sempre tiveram presentes causos e casos sobre 

violência: na escola, da escola e contra a escola. 

Estas e outras questões instigavam-me e despertavam o desejo em empreender 

esforços para pesquisar sobre o fenômeno da violência, em especial o cyberbullying, prática 

de violência engendrada no contexto dos avanços tecnológicos e do acesso à Internet. 

Cyberbullying é entendido aqui como uma ação violenta de constrangimento moral, praticada 

por um (ou mais) cyberagressor, isto é, um agressor virtual, nas redes sociais virtuais 

conectadas à Internet. 

A percepção da gravidade do problema era evidente; entretanto, do ponto de vista 

pedagógico, os profissionais da educação não tinham conhecimento de como enfrentar tais 

práticas de cyberbullying em sala de aula e muito menos de como proceder para o 

empoderamento de crianças, adolescentes, jovens e adultos para superá-las, denunciando-as. 

Em minhas atividades profissionais e acadêmicas, tive a oportunidade de acompanhar 

o processo de formação inicial e continuada de muitos professores das escolas públicas dos 

estados de São Paulo e de Minas Gerais, podendo contribuir e proporcionando momentos 

significativos de aprendizagem sobre fatores inerentes aos processos de ensino e de 

aprendizagem, a partir da ótica do pensamento complexo.  

Nesses encontros, a temática da violência sempre nos rodeava e exigia um olhar de 

atenção, pois eram professores em formação e com realidades educacionais difíceis, muitas 

vezes insalubres e com número de alunos por sala, além dos limites previstos em lei. Sempre 

acolhemos cada pedido e cada suspiro. 

Depois de tempos dedicando-me prioritariamente à prática pedagógica, senti 

necessidade de retornar aos bancos acadêmicos em busca de novos olhares e de novos 

referenciais para a compreensão acerca do ato educativo, das práticas de bullying e do 

cyberbullying que as mídias teimavam em apresentar diariamente.  

Outras preocupações que motivavam a busca por novos conhecimentos era a questão 

do porque não se aprende e dos altos índices de reprovação, evasão e abandono que as escolas 

públicas estavam e continuam apresentando.  

Nesses anos de atuação, lancei mão de textos clássicos sobre a complexidade e a 

subjetividade na tentativa de compreender as dimensões antropológicas e subjetivas dos 

professores em formação, principalmente a partir dos contextos em que estavam inseridos. 

O pensamento de Edgar Morin esteve presente em minha formação e impulsionou-me 
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para as atividades acadêmicas novamente. Diante da minha função de formador, senti 

necessidade de tocar em velhas feridas vivenciadas ao longo do exercício da profissão e 

matriculei-me no curso de Especialização, Gestão e Avaliação da Educação Básica (2009), 

realizado pela e na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, no sentido de 

participar de disciplinas e grupos de estudos que atendessem minhas necessidades pessoais e 

profissionais.  

Morin retorna às minhas leituras, a partir dessa especialização, quando fiz adesão a 

uma disciplina optativa denominada Tópicos Especiais em Educação I: O pensamento de 

Edgar Morin. O cenário estava propício para religar saberes antes disjuntivos, pensar a noção 

de sujeito para além do paradigma técnico-científico, problematizar o sentido da barbárie 

odiosa presente em nossa sociedade e refletir sobre a condição humana. 

A especialização possibilitou-me o acesso a textos e livros importantes nessa 

caminhada, tais como Capra (2007), O ponto de mutação; Descartes (2010), Discurso sobre o 

Método; Morin (1995), Introdução ao pensamento complexo; Gohn (2007), História dos 

movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania pelos brasileiros; Lorieri (2008), 

Educação e Subjetividade na cultura globalizada; Maturana e Varella (2001), A árvore do 

conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana. Eles foram fundamentais para 

ampliar a lupa e a forma de olhar a realidade, procurando compreender esse sujeito complexo, 

dando sentido à necessidade da religação dos saberes e percebendo a importância da dimensão 

multidimensional do pensamento complexo quando se problematiza a violência na e da 

escola, a violência em espaços não escolares, em especial, no ciberespaço. 

A intensa atividade acadêmica vivenciada no curso de especialização foi a mola 

mestra para participar do processo seletivo para o curso de Mestrado em Educação, do 

Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Nove de Julho (PPGE-Uninove), 

em 2011, na cidade de São Paulo. Fui aprovado para desenvolver meus estudos na Linha de 

Pesquisa Teorias em Educação. 

Fui novamente privilegiado quando a mim foi indicado o Prof. Dr. José J. Queiroz, 

grande pensador da complexidade no Brasil e professor nos cursos de Mestrado e Doutorado 

em Ciências da Religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), como 

orientador.  

Já como mestrando em educação, regularmente matriculado e frequente, tive contato 

mais aprofundado com o pensamento complexo de Edgar Morin que, em conjunto com a 
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disciplina, Complexidade e Educação, desenvolvida pela professora Izabel Petraglia, 

permitiram-me perceber sua importância para a educação e compreender que o homem é um 

ser complexo por natureza. 

Em 2013, defendi a dissertação de Mestrado em Educação, no PPGE/Uninove-SP, 

com o tema O ato pedagógico como ação dialógica e complexa: aproximações, 

complementaridades e diferenças entre os pensamentos de Paulo Freire e Edgar Morin 

(SANTOS, 2013). 

Ao final do Mestrado em Educação, encontrava-me desenvolvendo trabalhos 

educacionais na Secretaria de Estado de Educação de São Paulo e prestando consultorias em 

alguns municípios da Região do Vale do Paraíba (SP), principalmente em São José dos 

Campos e Taubaté.  

Desde o ano de 2005, paralelamente às minhas funções docentes e de gestão na Rede 

Estadual de Ensino de São Paulo, venho ministrando aulas nos cursos de Licenciatura da 

Universidade de Taubaté (Unitau), em Taubaté (SP), principalmente no curso de Pedagogia e 

no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), programa do 

Governo Federal para formação de professores que já se encontram em exercício e carecem 

de formação específica. 

Os recentes cursos criados no âmbito da Universidade de Taubaté (Unitau) e o 

credenciamento da instituição para ofertar cursos de graduação na modalidade de 

Educação a Distância (EaD), foram determinantes para que, no ano de 2014, eu pleiteasse 

uma vaga no curso de Doutorado em Educação na Universidade Nove de Julho (Uninove). 

Dentre outros aspectos, esta pesquisa possibilitou a vinculação da minha experiência 

educacional com os interesses e ideais que sempre busquei para a compreensão da 

condição humana. 

De pronto havia a necessidade de se traçar todo um histórico sobre a violência e o 

percurso dos grandes teóricos que pesquisaram e escreveram sobre esse fenômeno na 

atualidade, principalmente, além de seus desdobramentos: bullying e cyberbullying.  

Tais desdobramentos decorrentes da inevitável dinâmica a que nossa sociedade está 

sujeita, resultantes dos avanços da tecnologia da comunicação e informação, além dos 

aparatos a elas inerentes, tais como celulares, tablets, smartfones, notebooks e pager, todos 

conectados à Internet, possibilitando o acesso ilimitado às redes sociais e aos sites de 

relacionamentos. 
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Entra em cena a necessidade de formulação de meu problema de pesquisa que passou 

por vários percalços até a sua versão final. Tal problema foi sendo construído bem antes do 

processo de seleção do doutorado. Sua construção, às vezes de forma inconsciente, foi 

embrionária a partir do meu exercício profissional.  

Somam-se, ainda, as idas às escolas para atender professores e gestores desesperados 

com o mau uso dos celulares em sala de aula. As formações docentes realizadas objetivando a 

capacitação para uma abordagem preventiva da violência na e da escola. As rodas de conversa 

na Secretaria de Educação sobre as ações de enfrentamento que não estavam surtindo o efeito 

esperado no sentido de zerar ou minimizar atos violentos nos espaços escolares. A vida 

oferecendo os desafios. 

Nessa seara, o meu problema de pesquisa parte do seguinte questionamento: Qual é a 

compreensão que a mídia tem dado ao fenômeno cyberbullying, no sentido de que tais 

práticas de cyberbullying estão sendo divulgadas apenas na sua forma sensacionalista ou se há 

a preocupação da mídia em contextualizar tais práticas, contribuindo ou não com os múltiplos 

olhares para um único fenômeno?  

Sua relevância acadêmica se traduz, também, na oportunidade de se estudar o 

cyberbullying com um olhar multidimensional, o processo de sua produção e suas 

consequências, contribuindo, sobremaneira, para a produção de conhecimento científico no 

campo da educação. Nessa tarefa nos propusemos a estudar as reportagens sobre o 

cyberbullying selecionadas dos jornais definidos previamente e as postagens feitas a respeito 

do mesmo tema nas comunidades virtuais do Facebook, para verificar as especificidades 

desse fenômeno.  

É oportuno, nesta apresentação, retomar a preocupação para com nosso objeto de 

pesquisa porque, apesar de sua importância, o cyberbullying continua uma incógnita e muitas 

especulações são feitas a esse respeito. Na fase de levantamento de dados documentais, ficou 

evidente a escassez de produção acadêmica. Após apresentação do cenário do objeto da nossa 

tese, retomo a apresentação de minha trajetória profissional e acadêmica.  

Em meados do ano de 2015, já Mestre em Educação e Doutorando em Educação, 

ambos pelo PPGE/Uninove-SP, fui aprovado em concurso público para a carreira do 

magistério superior pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), no estado do Amapá.  

Depois de nomeado, fui designado para o Campus Binacional do Oiapoque (AP), uma 

extensão da Universidade Federal do Amapá no extremo norte do país, divisa com a Guiana 
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Francesa. Nesse Campus, integro o Colegiado do curso de Pedagogia e sou titular da 

disciplina Políticas Públicas e Legislação Educacional. 

Atualmente temos três turmas do curso de Pedagogia em andamento, totalizando 95 

acadêmicos, do 2º ao 5º semestres, e um corpo docente composto por seis professores, sendo 

que sou o único doutorando. 

Em janeiro de 2016, após solicitação da comunidade escolar composta por 

professores, acadêmicos e funcionários, aceitei a indicação para assumir a Coordenação do 

curso de Pedagogia do Campus Binacional do Oiapoque. No dia 28 de janeiro de 2016, fui 

declarado, por unanimidade, após processo eletivo, coordenador do curso, estando nessa 

função até o presente momento. 

A atuação na gestão do curso de Pedagogia do Campus Binacional do Oiapoque tem 

me possibilitado propiciar momentos significativos aos acadêmicos e aos professores do 

Colegiado na constante reflexão sobre o atual Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia 

(PPCP).  

É a minha intenção, de forma coletiva e deliberada, apresentar à Comunidade 

Acadêmica, um projeto de curso de Pedagogia que contemple disciplinas que ensinam a 

ensinar em contrapartida àquelas que somente transitam na teoria. É o curso de Pedagogia do 

Campus Binacional do Oiapoque em busca de sua identidade. 
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Fonte: UNICEF (2015) 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Poesia e ciência são entidades que não se 

podem confundir, mas podem e devem deitar-

se na mesma cama. E quando fizerem espero 

que dispam as velhas camisas de dormir. 

(Mia Couto) 

 

Estamos vivendo um processo de globalização que, apoiado nos grandes avanços da 

tecnologia, vem contribuindo para ressignificações dos pilares que estruturam o convívio 

social, causando turbulências nas relações de consumo, na economia, na educação e nos 

próprios meios de comunicação. De forma mais específica, podemos dizer que a percepção 

que temos do mundo hoje já não é a mesma de nossos pais. 

Nesse sentido, construímos novas referências e a constituição dos processos de 

subjetivação de homens e mulheres leva em consideração esse mundo em constante devir, em 

constante mudança, como já chamava a atenção Morin (2009b). 

Apoiados nesse processo globalizante e ao mesmo tempo globalizador, homens e 

mulheres reinventam-se, reconstroem-se, na forma de se relacionar com o tempo e o espaço. 

Entram em cena, nesse jogo discursivo, novas estratégias de relacionamentos, isto é, a 

socialização em rede. 

Graças à tecnologia da informação, um simples aparelho denominado computador, 

com auxílio da Internet, tem revolucionado a forma de interação entre homens e mulheres. 

Essa interação possibilita uma nova compreensão, uma visão mais complexa de sua 

constituição, da formação de sua identidade a partir da relação com o outro, que nem sempre 

está ao seu alcance. 

Essa nova realidade é como se fosse um espaço de digitalização da vida cotidiana, na 

verdade, espaços de exposição, na maioria das vezes sem regras, ao léu.  

É o que observamos nas redes sociais, em especial o Facebook, como será 

oportunamente abordado, que permitem a postagem rápida na Rede de pontos de vista e 

comentários diversos sobre determinados assuntos ou pessoas. 

O objetivo fulcral desta tese é refletir sobre as condições de produção e compreensão 

do fenômeno cyberbullying pela mídia, à luz do Pensamento Complexo. Para tanto, considera-

se a hipótese de que, ao promover uma abordagem fragmentada e sensacionalista do 

cyberbullying, a grande mídia virtual contribui para a construção de uma visão parcial desse 
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fenômeno, desconsiderando suas dimensões biológicas, sociais, culturais e psicológicas, 

elementos que compõem a totalidade desse evento social.  

Por se tratar de um objeto pouco pesquisado na área da Educação e pela dimensão 

social que esse fenômeno vem adquirindo, deseja-se que esta tese possa contribuir para a 

organização de informações e análises sobre a gênese conceitual do cyberbullying, propondo 

um novo olhar sobre esse evento social, a partir de uma abordagem multidimensional, 

fundamentada em algumas categorias do pensamento complexo.  

Em termos educacionais, ainda, tais resultados poderão ser de grande valia para a 

construção de políticas públicas, ações e projetos educacionais, podendo servir de base 

teórica/referência para formação inicial e continuada de professores, em todos os níveis e 

modalidades de educação. 

A ação pedagógica, frente à densa pesquisa bibliográfica-documental sobre o 

fenômeno cyberbullying apresentada, poderá vir a tornar-se uma experiência positiva de 

enfrentamento desse fenômeno, além de possibilitar atividades contextualizadas e relevantes, 

especialmente voltadas para esse enfrentamento, em sala de aula e em todos os espaços de 

aprendizagem. 

Interessante destacar, ainda, que a exposição rápida está em todos os meios de 

comunicação, das redes sociais às mídias impressas, principalmente nos grandes jornais de 

veiculação nacional. Circuitos internos de televisão, antes restritos aos ambientes fechados, 

são facilmente encontrados em locais públicos das grandes cidades e capitais brasileiras, bem 

como softwares computacionais de coleta e processamento de informações são grandes 

instrumentos de exposição da vida privada e de comportamentos expostos a uma vigilância 

permanente e constante.  

Essa grande exposição da vida privada tem gerado grandes discussões e debates acerca 

dessa constante vigilância, por esbarrar em questões da violação dos direitos humanos, por 

meio da Internet, pela sociedade pós-moderna. 

Entra em cena, nesse grande jogo discursivo e frente a essa nova realidade mediada 

pelas redes sociais, o cyberbullying. De acordo com o banco de dados da Capes, entre o 

período de 2010 e 2015, houve o registro de apenas 19 teses sobre o assunto, o que podemos 

inferir que o fenômeno carece de pesquisa no Brasil. 

Dessa forma, o cyberbullying, numa visão mais complexa do fenômeno, pode ser 

compreendido como prática de violência concretizada por homens e mulheres que tendem a 
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humilhar, intimidar ou, ainda, assediar outros, tendo como aporte ou uso, as tecnologias 

digitais, como celulares, computadores, notebooks e tablets. A criminalização das práticas de 

cyberbullying será abordada em momento oportuno nesta tese e o que se torna importante 

destacar é que tais práticas criminais têm em seu fulcro alguns determinantes que lhes 

sustentam, a saber: a) difamação; b) injúria; c) calúnia; e d) ameaça. 

O Sistema Jurídico Brasileiro, por meio de seu Código Penal (CP) tipifica tais 

determinantes, cujas penas podem variar de três a quatro anos de prisão e multa. Os principais 

artigos do Código Penal que tratam dessa tipificação são: 138, 139, 140 e 147. 

Há, também, o crime de falsidade ideológica, que consiste em atribuir a si próprio, 

identidade diferente, buscando vantagens, prejudicando outras pessoas. Essa prática prevê 

prisão de três meses a um ano, conforme o referido Código Penal. 

Nessa seara, há de atentarmos, também, para o que dispõe a Lei federal n.º 9.459, de 

13 de maio de 1997, que tipifica os crimes resultantes de preconceitos ou de discriminação, 

tendo como referência ou a essência da denúncia, em razão da raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional. Todos com pena de reclusão de um a três anos e multa. 

As mídias constantemente trazem reportagens sobre crime de discriminação cuja base 

que o sustenta é a orientação sexual1. A legislação já criminaliza essas práticas, preconceitos 

motivados pela orientação sexual. 

É sabido que a Constituição Federal (CF) de 1988 rechaça qualquer forma de 

discriminação. A partir de direitos essenciais e fundamentais, tem em seu artigo 3º, inciso IV, 

o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou 

quaisquer outras formas de discriminação”. 

Um olhar mais complexo tende a problematizar a expressão da Constituição Federal 

de 1988, “quaisquer outras formas de discriminação”, como possibilidades, também, de 

ressignificar práticas criminais, sejam essas relacionadas à orientação sexual ou à identidade 

de gênero, ou ainda, às tipificações de condutas previstas nos artigos 138, 139, 140 e 147 do 

Código Penal, já mencionados anteriormente. 

Cyberbullying é uma dessas possibilidades. Ao propormos um projeto de pesquisa, 

tendo como objeto de estudo o cyberbullying, estamos ratificando a necessidade de pesquisas 

que estudem esse fenômeno, isso porque a própria Capes registra um índice ínfimo de 

pesquisas sobre a temática, como já mencionamos anteriormente.  

                                                           
1  O termo faz alusão às práticas criminais sofridas por homossexuais, heterossexuais e bissexuais. 
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Vale ressaltar que essa opção, ainda, tem sua legitimação no alto índice de práticas de 

cyberbullying nas redes sociais, principalmente no Facebook, e no interesse da mídia 

impressa que constantemente publica reportagens alusivas ou diretamente relacionadas ao 

fenômeno do cyberbullying.  

Vemos e lemos mensagens de assédios, atos difamatórios, intimidações na televisão e 

nas redes sociais, dirigidas e praticadas por homens e mulheres de todas as classes sociais, 

formados ou não, trabalhadores e desempregados. Ninguém está imune às práticas de 

cyberbullying. 

De acordo com dados publicados pela ONG (organização não governamental), 

SaferNet, em 18/05/2015, a rede social Facebook tem aproximadamente 54,47% de 

participação majoritária de brasileiros. O Brasil figura entre os primeiros no uso dessa rede 

social. A pesquisa aponta ainda que, desse montante, 73% são jovens que possuem entre 18 e 

25 anos, segundo dados da própria Organização.  

De acordo com a SaferNet, os jogos eletrônicos continuam exercendo grande fascínio 

entre jovens e adultos; entretanto, quase 90% dos usuários desses serviços relatam 

preferências na conectividade em conversas espontâneas, isto é, são adeptos de apps, tais 

como WhatsApp, Telegram, Viber e MSN. 

Logo no início de nossas considerações, chamamos a atenção para o potencial de 

comunicação que a Internet proporciona por meio de grandes redes conectadas, sejam essas 

por e-mails, sites de relacionamentos, como o Facebook e Twitter; ou ainda, por apps de 

mensagens instantâneas, como já citados. 

Essa nova era digital, a Internet como conhecemos, graças à expansão das redes 

sociais, traduzem-se em novas formas de percepção do que seja a interação, ou até mesmo um 

novo conceito para o que hoje chamamos de interação.  

Interagir a partir dessas novas ferramentas pode contribuir para a formação de um 

novo cidadão, mais antenado e conectado com o mundo.  

Um olhar mais complexo sobre essa interatividade permite-nos inferir que tal 

conectividade contribui para um espaço de inventividade e aprendizagens, sem dúvidas; 

entretanto, o reverso da medalha também é verdadeiro. Tais espaços permitem práticas 

criminais constantes. Práticas pensadas, planejadas ou simplesmente acometidas sem a 

intenção ou dolo.  
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Retomando a pesquisa feita e publicada pela SaferNet, o Brasil registra em média mais 

de 2.500 denúncias por dia envolvendo páginas contendo evidências de pornografia infantil, 

pedofilia, racismo, neonazismo, intolerância religiosa, apologia e incitação a crimes contra a 

vida e, por fim, homofobia. 

Estudos indicam que difamações, calúnias, ofensas e outras ações criminais são 

objetos de pesquisas importantes no Brasil, tais como os trabalhos de Abramovay (2009) e 

Candau (2014). Práticas que perpetuam e envolvem violência atingem a todos, sem distinção. 

Retomando as pesquisas de Abramovay (2009), acerca do fenômeno da violência 

escolar no Distrito Federal, a pesquisadora constatou que 5,3% dos docentes entrevistados já 

haviam sido xingados. Ressalta ainda que, na Rede, 4,7% desses docentes perceberam que 

suas fotos foram publicadas sem autorização nas redes sociais. Vítimas de fofocas somam 

2,3%; ameaças, 2%; acesso indevido aos e-mails, 1,4%; vídeos divulgados sem autorização, 

1,3%; e apropriação de identidade, 0,8%. Todas essas práticas acometidas por alunos, de 

acordo com a pesquisa. 

Registramos que a pesquisa ora citada não teve a intenção de abordar o objeto de 

nossa tese, o cyberbullying, mas serve de ilustração para demonstrar o alto índice de práticas 

consideradas criminais, apesar de não trazer dados específicos relacionados à violência virtual 

sofrida por docentes e alunos, ou sofrida por homens e mulheres de forma específica. 

Pesquisas e pesquisadores importantes estão abordando o fenômeno da violência 

escolar, entretanto, a nossa preocupação está no recorte virtual, onde o fenômeno da violência 

tem sido ressignificado e problematizado, tornando-se complexo e multidimensional: o 

cyberbullying. 

Entretanto, os dados citados na pesquisa de Abramovay (2009) trazem grandes 

preocupações no sentido de que a percepção da violência escolar já ultrapassa os intramuros 

da escola. Demonstra, de pronto, que a preocupação com essa nova face da violência é real e 

necessita ser pensada e problematizada. 

Relacionando os dados publicados pela SaferNet, que demonstram um aumento 

considerado no uso e acesso das redes sociais por mais de 54% dos brasileiros que usam os 

serviços de tais redes, em especial Facebook e Twitter, atrelado aos dados publicados pela 

pesquisa de Abramovay (2009) que constata que o fenômeno da violência escolar ultrapassa 

os intramuros da escola, a preocupação recai, hoje e agora, nessa nova ótica para a questão da 

violência: o cyberbullying.  
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A literatura específica tem confirmado que o fenômeno da violência, principalmente 

no espaço escolar, tem contribuído para o processo de adoecimento dos sujeitos envolvidos, 

sejam esses professores, alunos e funcionários, afetando todos aqueles que direta ou 

indiretamente convivem com essas pessoas. É um processo de adoecimento silencioso e muito 

danoso à saúde mental daqueles expostos a esse tipo ou forma de violência no espaço escolar 

ou no trabalho. 

Ao iniciarmos uma discussão acerca da constatação e da presença da violência em 

ambientes escolares e não escolares, em lugares físicos e na Internet, bem como o 

reconhecimento de que as dimensões em que esses fenômenos ocorrem já não são mais os 

mesmos, estamos diante de um novo lócus, fértil para pesquisa, um campo de estudo que 

possibilitará pensarmos nos contornos e na abrangência desse novo fenômeno: o 

cyberbullying. 

Aqui se justifica nossa opção em colocar o cyberbullying no contexto de análise de 

uma das manifestações de violência dirigidas a homens e mulheres, principalmente na 

Internet, por meio das redes sociais e nos jornais. 

 

2.1 Justificativa 

 

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho encontra justificativa ao observarmos que 

o cyberbullying é um fenômeno cujos estudos estão em uma fase, ainda, inicial no campo das 

ciências sociais.  

Por sua natureza complexa, as abordagens desse tema, especialmente no campo 

educacional, ainda não foram suficientemente exploradas. Do ponto de vista social, 

compreender e explicar os diferentes matizes desse fenômeno, poderá contribuir para a 

construção de saberes valorativos e técnicos destinados a combater essa forma de violência 

que impacta direta ou indiretamente a vida de milhões de pessoas no planeta, invadindo, a 

cada dia, a vida de tantos seres humanos nesse contexto mundial de conexão virtual e global. 

De acordo com o Banco de Teses da Capes, com dados da Biblioteca Digital de Teses 

da Universidade de São Paulo (USP), com as referências da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses, com o material teórico disponibilizado pelo Domínio Público, com a abrangência da 

indexação de teses da Scielo, com o acesso ao banco de dados do Redalyc, com as teses já 

catalogadas na Biblioteca Digital Vérsila, com as publicações do PubMed e, finalmente, com 
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os dados do BVS Psicologia Brasil, podemos constatar que artigos sobre o cyberbullying são 

comuns a partir de referenciais sociológicos, entretanto, pesquisas, tanto de mestrado quanto 

de doutorado, são poucas; sendo nulas àquelas cujo referencial teórico é o pensamento 

complexo. 

Interessante destacar que, em todos os bancos de dados aqui consultados com o 

descritor cyberbullying, houve registro de vários trabalhos acadêmicos e em vários formatos, 

de mídias a áudios. Entretanto, especial atenção foi dada aos arquivos completos, no formato 

texto, e em nível de doutorado. 

Os resultados foram registrados, também, levando-se em consideração as instituições, 

áreas de conhecimento, modalidade do curso e metodologia. Em seguida, pensamos no recorte 

temporal, cujo critério atendesse aos preceitos da Capes. Dissertações e teses foram 

selecionadas entre o período de 2010 e 2015, pois contemplaríamos trabalhos concluídos 

apenas, além de observamos os prazos preestabelecidos pela Capes para a conclusão de 

doutorado e mestrado, de três e dois anos, respectivamente. 

A seguir, apresentaremos uma tabela com os dados obtidos a partir de fontes 

secundárias, que legitimam a proposta do nosso trabalho de tese acerca do cyberbullying, 

discutido à luz do pensamento complexo. Vejamos: 

 

Tabela 1 – Presença da temática cyberbullying em dissertações e teses 

ÓRGÃO MESTRADO DOUTORADO 

Redalyc 03 00 

Capes 03 19 

BVS Psicologia Brasil 00 00 

Scielo 06 01 

Domínio Público 00 00 

Biblioteca Digital 25 04 

Vérsila 12 06 

PubMed 00 00 

Teses USP 54 25 

TOTAL 83 55 

Fonte: Elaborado a partir da revisão da literatura. 

 

Os resultados evidenciam a visibilidade e a importância da temática, pois tratam de 

dados atrelados às buscas quanto à temática, à metodologia e ao referencial teórico dos 

trabalhos pesquisados sobre o fenômeno cyberbullying.  

O sistema Redalyc congrega aproximadamente 220 revistas, 133.884 artigos e textos 

completos e 8.523 fascículos de várias universidades brasileiras, da América Latina, do 
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Caribe e de instituições de ensino superior da Espanha e de Portugal. Sua importância se 

traduz em números.  

Apesar de uma abrangência acadêmica significativa, quando da busca de trabalhos de 

teses de doutorado catalogados nesse sistema, o resultado é ínfimo. A busca trouxe quarenta e 

cinco trabalhos acadêmicos, em línguas portuguesa e espanhola. Desse montante, apenas três 

trabalhos referiam-se ao fenômeno pesquisado por nós. 

O descritor cyberbullying não restringiu o alcance da busca, isto é, trouxe todos os 

trabalhos cujas palavras-chave estavam atreladas ao referido descritor. Isso não quer dizer que 

se tratava de trabalhos teóricos sobre a nossa temática e, sim, trabalhos sobre violência de 

forma geral. 

Após delimitarmos a busca, com o mesmo descritor, mas no título dos trabalhos, o 

resultado novamente nos surpreendeu. Apenas três trabalhos foram registrados e no nível de 

mestrado. Isso nos motivou a avançarmos cada vez mais nessa seara. Os trabalhos 

acadêmicos, apesar de suas temáticas se referirem à violência, não tratavam do mesmo objeto. 

O sistema Redalyc torna-se, assim, importante aliado na justificativa desse trabalho de 

pesquisa quando, de seu material indexado, não registra nenhum trabalho relacionado 

diretamente ao nosso objeto de tese, principalmente na área da educação. 

É salutar que registremos que, no universo de milhares de produções acadêmicas 

catalogadas no site Redalyc, tais produções traduzem forte inspiração nas ciências duras e 

exatas, ficando à míngua a área da educação. 

Quando da consulta ao banco de dados do sistema de catalogação da Capes, o 

descritor cyberbullying trouxe apenas três trabalhos de tese, de vinte registrados nas 

modalidades mestrado e doutorado. 

Desses trabalhos, um é fruto de pesquisas na área do Direito onde o fenômeno do 

cyberbullying foi tratado como uma forma de crime. Dois trabalhos são oriundos da área da 

linguística aplicada, onde o foco foi a análise do discurso de cunho francês. 

O espanto novamente foi constatar que, na área da educação, há um déficit muito 

grande de pesquisas sobre o cyberbullying, pois o descritor utilizado considerou apenas 

pesquisas cuja temática faz referência ao nosso objeto, não sendo trabalhos sobre o objeto de 

tese. Há inúmeros registros de dissertações e teses, entretanto, associados a outros fatores e 

não à mídia virtual, como é o nosso caso. 
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Tradicionalmente, o fenômeno da violência tem impactado pesquisas na área do 

conhecimento da psicologia. Durante as pesquisas, percebemos a necessidade de realizarmos 

um levantamento sobre o cyberbullying, também, nessa área, pois mantém forte laço com a 

educação, inclusive com profissionais atuando diretamente com alunos nas mais diversas 

redes de ensino deste país. 

Consultando o banco de dados da BVS Psicologia Brasil, o resultado novamente foi 

ínfimo, reforçando nossa tese de que a pesquisa sobre o cyberbullying é de suma importância 

para a compreensão desse fenômeno e seu devido enfrentamento. 

Foram registrados apenas quatro trabalhos acadêmicos, sendo três em periódicos e um 

em livro. Dissertações e teses apenas sobre o fenômeno da violência de forma genérica, sem 

um direcionamento para o descritor utilizado. 

A psicologia tem se apropriado de questões sobre a violência de gênero e suas 

consequências no âmbito do psicológico, tendo como referências as obras de Foucault. 

 Banco de dados tradicionalmente utilizados por pesquisadores em suas consultas, 

Scielo tem cumprido sua função de divulgação de trabalhos acadêmicos. Nosso trabalho, 

também, perpassa por esse site pela sua importância e alcance. 

Após consulta com o descritor cyberbullying, o resultado foi o registro de sete 

trabalhos acadêmicos, todos cujos focos não eram o nosso objeto de tese, apenas registravam 

em suas palavras-chave o cyberbullying. 

Desses sete trabalhos, seis eram de dissertações de mestrado e um apenas de 

doutorado, o que demonstra, novamente, a escassez de pesquisa na área da educação e com a 

temática do cyberbullying.  

Fonte de pesquisa e muito conhecida entre os acadêmicos, o banco de dados do site 

Domínio Público traz inúmeros trabalhos e em vários formatos, de mídia a textos completos. 

Nosso foco considerou apenas trabalhos completos, na modalidade texto e níveis de mestrado 

e de doutorado. 

Com o descritor cyberbullying novamente foi possível constatar a ausência de 

trabalhos nessa área, isto é, com foco em nosso objeto de tese. Há inúmeros trabalhos 

registrados sobre a temática da violência, de forma ampla e de viés sociológico. 

Justifica-se, novamente, nosso esforço em pesquisarmos o cyberbullying. 

Nossa intenção foi fazer um levantamento abrangente sobre o fenômeno do 

cyberbullying, demonstrando a real situação das pesquisas feitas com essa temática. Nesse 
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sentido, decidimos incluir o site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que 

congregam inúmeras pesquisas científicas realizadas em todos os estados brasileiros. 

Foram catalogados vinte e nove trabalhos acadêmicos que tratavam do cyberbullying 

de forma indireta, isto é, perpassava na pesquisa, mas não era o objeto da dissertação ou da 

tese. Desse montante, vinte e cinco eram trabalhos de mestrado e quatro de doutorado. Todos 

das mais diversas áreas do conhecimento, da medicina à educação.  

A surpresa recai no fato de trabalhos relacionados ao doutorado ser muito baixo, fato 

preocupante em se tratando de um país com alto índice de violência, de acordo com Candau 

(2001). Legitima-se, novamente, o acerto no ineditismo da nossa tese. 

O portal Vérsila, como indexador recente na realidade brasileira, agrega grandes 

instituições e um acervo bibliográfico interessante para fundamentar o levantamento de coleta 

de dados sobre os mais variados assuntos e das diversas áreas do conhecimento, observando-

se a tabela de áreas de conhecimento da Capes. 

A consulta ao banco de dados desse portal apenas reforçou a constatação da 

necessidade de pesquisa sobre o cyberbullying, na área da educação. Houve o registro de 

dezoito pesquisas, sendo doze de mestrado e seis de doutorado. Todas as pesquisas tinham o 

foco na violência, variando em suas formas de bullying e outros crimes, como assédio. 

Cyberbullying continua sendo tratado de forma genérica, sem um direcionamento que o objeto 

requer para sua compreensão.  

O site definido em reunião, na área da Medicina, foi o PubMed, pelo seu alcance 

continental e números de publicações, apesar de considerar o inglês como língua primeira. A 

busca no site por meio do descritor cyberbullying trouxe como resultado mais de três mil 

artigos registrados. Entretanto, nenhuma dissertação ou tese de doutorado em que o objeto de 

pesquisa fosse o cyberbullying. Apenas o tratavam como consequências ou cifras 

descontextualizadas e não pontuais. 

Por fim, o trabalho de consulta aos bancos de dados dos órgãos aqui apresentados, 

termina com o site da Biblioteca Digital – Banco de Teses e Dissertações da USP. A 

Universidade de São Paulo, dentre milhares de trabalhos acadêmicos indexados, e a partir do 

descritor cyberbullying, possibilitou o acesso a setenta e nove trabalhos, sendo cinquenta e 

quatro em nível de mestrado e vinte e cinco de doutorado.  

Os trabalhos demonstram uma importância e uma preocupação sobre a violência nas 

diversas áreas do conhecimento, bem como direcionamentos entre o bullying e a 
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criminalização do assédio, da injúria e da calúnia. O Programa de Pós-graduação em 

Educação da USP é detentora da maioria dos trabalhos, cerca de trinta e cinco, perpassando 

entre programas e políticas de enfrentamento da violência na e da escola. 

É inegável que a necessidade de pesquisa sobre o cyberbullying na área da educação 

tenha seu lugar na Academia. Há, como estamos defendendo aqui e os dados catalogados nos 

principais indexadores do Brasil demonstram isso, urgência na compreensão desse fenômeno, 

que tem na mídia seu suporte, ampliando-se a lupa para sua análise, buscando-se novos 

olhares, para uma compreensão que vá além do reducionismo e se alicerce na 

multidimensionalidade desse fenômeno. 

A tese se justifica, enfim, pela recorrência social do fenômeno e pela pouca atenção 

que o tema recebe na Academia e na sociedade. 

 

2.2 Objeto e universo da pesquisa 

 

Esta tese tem como objeto de estudo o fenômeno cyberbullying na mídia eletrônica 

virtual. Desenvolvida a partir da abordagem qualitativa, cujo propósito é problematizar o 

significado do cyberbullying, suas práticas e condições de produção, a pesquisa toma como 

universo de investigação as publicações acerca da temática em um Site de Rede Social (SRS), 

o Facebook, e três grandes jornais de veiculação nacional. Para tanto, foram escolhidas três 

comunidades, de forma aleatória, que abordam a temática e suas interfaces, a saber: a) Rede 

de Comunidades e Movimentos contra a Violência; b) Mediação de Conflitos no Ambiente 

Escolar; c) Crimes pela Internet. Reportagens publicadas sobre o cyberbullying em três 

grandes jornais de circulação nacional também foram fontes de pesquisa deste universo. O 

critério para a definição dos jornais foi a média de circulação anual, definida pela própria 

Associação Nacional de Jornais (ANJ). Os jornais e suas respectivas médias são: a) Folha de 

S. Paulo (SP): 19,31%; b) O Globo (RJ): 24,79% e c) Super Notícia (MG): 5,16%. 

A opção pela abordagem qualitativa de pesquisa deu-se por entendermos que esse 

procedimento atende as necessidades desta pesquisa no sentido de buscarmos respostas 

coerentes aos objetivos traçados para esta tese, bem como considerando a natureza do 

problema formulado que requer uma compreensão complexa do fenômeno.  
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Conforme Patton (2012, p. 54), quando se remete à abordagem qualitativa de pesquisa, 

já ressaltava que “[...] as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e 

valores [...]”. 

Emenda Minayo (2007, p. 22), ainda em relação à abordagem qualitativa de pesquisa, 

que tal proposta: 

 

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 

 

As possibilidades apontadas por Minayo (2007) são imprescindíveis em nosso 

trabalho, entretanto, a abordagem qualitativa de pesquisa permite, ainda, o uso de fontes 

documentais, o estudo de caso e a etnografia virtual.  

 

2.3 Relevância 

 

A necessidade da problematização do cyberbullying, à luz do pensamento complexo, 

se comprova fundamental pela ausência de trabalhos nessa dimensão e com esse referencial 

teórico, fato salutar na pesquisa desenvolvida no PPGE.  

Nessa ótica, a preocupação pela abordagem foi considerada pertinente, pois o 

cyberbullying requer uma compreensão multidimensional, a partir de um contexto social 

historicamente situado e mediado pelas mídias impressas e redes sociais. 

Sua relevância considerou, primeiramente, a viabilidade da pesquisa. O fenômeno do 

cyberbullying torna-se um campo fértil para a pesquisa, principalmente na ótica da 

complexidade. 

A exequibilidade da pesquisa é outro fator que consideramos determinante para o 

sucesso de nosso trabalho. É uma pesquisa perfeitamente possível, pois todo o material 

necessário é de fácil acesso e disponível, de domínio público. 

Por fim, a oportunidade como critério de relevância social, tende a possibilitar que o 

trabalho de pesquisa contribua para reflexões acerca do cyberbullying na ótica da 

complexidade, bem como pensar formas de resistência e de enfrentamento dessa 

problemática, assumindo tal questão como prioritária nas discussões e nos espaços de 

diálogos, da escola à casa de cada cidadão, no sentido de se ressignificar a convivência, a 
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tolerância e o respeito à dignidade humana. 

 

2.4 Cyberbullying e violência 

 

Fenômeno social complexo e multifacetário, inerente a grupos sociais organizados, a 

violência é percebida nesse contexto planetário como um grande desafio a ser vencido pela 

sociedade contemporânea. 

Partindo do pressuposto de que há ausência de diálogo nos fatos atrelados aos atos 

violentos, conforme Rocha (2003), as mídias, os ambientes escolares e a própria família 

assumem responsabilidades na proposição de diálogos, tão necessários para a compreensão da 

condição humana.  

Entretanto, diante do silêncio dessas instituições, o que vemos é um espetáculo 

deprimente, altos índices de violência, em todos os sentidos, sejam esses de gênero ou étnicos, 

além da intolerância religiosa.  

Retomamos o que estamos defendendo nesta tese, a concepção acerca da violência, a 

partir de múltiplos olhares, de um viés multidimensional e complexo, conectada. Nessa ótica, 

podemos refletir sobre a violência, a partir de espaços virtuais, o chamado ciberespaço2. 

Lugar esse fértil para discussões e problematizações. Verdadeiro conceito que permite pensar 

as tecnologias da informação e da comunicação como áreas do conhecimento que 

transcendem possibilidades de uma revolução na comunicação planetária, seja ela síncrona ou 

assíncrona, permitindo trocas instantâneas ou não de informações, de fotos, de vídeos. É a 

revolução do conhecimento do conhecimento, em um mundo cada vez mais digital, com uma 

comunicação mundial em rede, influenciando nas relações sociais, econômicas, culturais, 

biológicas, psíquicas, diplomáticas, ideológicas e nas relações de trabalho.  

Lévy (2008), ainda sobre a questão do ciberespaço, tem uma concepção mais aberta 

sobre esse novo espaço. Para ele, o ciberespaço é como “[...] um vetor de um universo 

aberto”. Essa lupa de Lévy (2008, p. 92) tende a ver o ciberespaço como “[...] espaço de 

                                                           
2  Na revisão da literatura, o conceito de ciberespaço aparece na obra Neuromancer, de William Gibson, no sentido de 

movimento geográfico do mundo real para o virtual. Ele destaca: “Uma alucinação consensual vivida diariamente por 

bilhões de operadores legítimos em todas as nações, por crianças a quem estão ensinando conceitos matemáticos. 

Uma representação gráfica de dados abstraídos de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade 

impensável. Linhas de luz alinhadas que abrangem o universo não – espaço da mente; nebulosas e constelações 

infindáveis de dados. Como luzes de cidade, retrocedendo [...]” (GIBSON, 1984, p. 53).  
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comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias dos 

computadores”. É, sem dúvida, um verdadeiro espaço. 

O tradicional lócus da violência, os espaços físicos, dá lugar ao virtual, onde palavras, 

imagens, sons e comentários machucam, ferem e estigmatizam. Apesar de virtual, é invasiva, 

constrange e, em alguns casos, há coação.  

Ao trabalharmos e pesquisarmos questões atreladas à violência, bem como a 

necessidade de compreendermos a violência a partir da complexidade, isso nos permite, 

também, percebê-la como fenômeno com potencial para agredir, física, emocional, simbólica 

e psicologicamente homens e mulheres, independentemente se rico ou pobre, negro ou 

branco, brasileiro ou argentino. 

A revisão da literatura que trata de trabalhos cuja temática é a violência é farta e 

realizada a partir de vários referenciais, bem como apresentam, como resultados dessa 

violência, pluricausalidades, conforme destacava Abramovay (2009). Nesse ponto, 

destacamos, também, que as pluricausalidades tendem a contribuir para a indefinição de um 

termo que possa definir, sobremaneira, a violência. 

Interessante destaque é dado por Abramovay (2009), quando a pesquisadora apresenta 

dados sobre a violência, relacionados às condutas típicas, às discriminações de gênero, quanto 

à orientação sexual, quanto à nacionalidade, à religião e à situação social, no sentido de que 

tais categorias devem ser olhadas e trabalhadas no âmbito do currículo das escolas públicas, 

de forma transversal e durante o ano letivo. 

No sentido de contribuir, ainda, para o debate acadêmico acerca da temática, faz-se 

interessante registrar o conceito de violência defendido pela Organização Mundial da Saúde 

(2002, p. 2), em que violência “[...] é a imposição de um grau significativo de dor e 

sofrimento evitáveis”.  

Transitamos na seara da subjetividade3 justamente por considerarmos que alguns 

fatores atrelados à violência nos trazem conceitos muito abstratos, como emoções e dores. 

Dor é abstrato, por conseguinte, subjetivo. Eis o olhar da complexidade que tende a 

problematizar a violência na sua multidimensionalidade. 

                                                           
3  Nesse trabalho, a Subjetividade está sendo entendida na ótica proposta por Dias (2008, p. 59), que assim 

destaca: “A subjetividade é um sistema organizador do mundo interno e do mundo externo do sujeito, 

construído nas relações interpessoais e por sua influência. Ela se manifesta na singularidade e na 

peculiaridade de cada um, podendo ser conhecida ou desconhecida. Esta subjetividade permite ou obstrui o 

desenvolvimento e o crescimento pessoal. Impede ou resgata lembranças do passado que se mostram e 

interferem no presente.” 
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Temos ainda muitas áreas do conhecimento, da Filosofia à Educação, que reforçam a 

tese de que a violência é um fenômeno eminentemente social, por sua vez, complexo. 

Grandes teóricos, tais como Costa (2005), Franco (2012), Rocha (2010), Maciel 

(2003) e Waiselfisz (2008,2014), trazem contribuições significativas para a compreensão do 

fenômeno violência.  

Vemos em Costa (2005, p. 30) uma tendência em conceber violência como “[...] o 

emprego desejado da agressividade, com fins destrutivos”. O autor deixa claro que tal desejo 

tende a ser, ainda, intencional e pensado; o reverso também acontece. 

Em Franco (2012, p. 87), a violência é vista “[...] como processo para certas 

finalidades, com diferentes causas, formas e produzindo determinados danos, com 

consequências imediatas ou a longo prazo”. 

Buscando em Rocha (2010, p. 13), a violência tem sentido lato sensu: “[...] a definição 

ora apresentada é ampla e dá margem a inúmeras interpretações, a diversos significados do 

que seria violência, o que pressupõe o reconhecimento da sua polissemia”. 

Por fim, Maciel (2003) e Waiselfisz (2008) complementam os demais pensadores 

citados acima, e acrescentam outras duas abordagens que distanciam o entendimento sobre o 

que vem a ser violência, a saber: 

a) violência é socialmente construída, sua compreensão depende do momento histórico 

em que nos situamos; e 

b) violência é pluricausal, relacionando-se às causas simbólicas, familiares, infantis, 

bélicas ou a banalidades. 

Há certa intencionalidade nos atos considerados violentos ou, ainda, onde há violência 

há atos intencionais. Essa constatação, apesar de notória, é fundamental para a compreensão 

das possíveis causas e formas em que se manifesta a violência; suas características ganham 

corpo e se diferenciam a partir dessa noção básica.  

O ímpeto da parte de quem pratica, isto é, do agressor nunca é desconsiderado da 

prática criminal. O que é indiscutível é a vontade, o desejo de violentar. 

Sendo a violência fruto da condição humana, é mister compreendê-la a partir das 

intencionalidades de homens e mulheres, pois nessa condição somos conflitos, somos 

certezas, somos incertezas, somos seres eco-auto-organizadores e eco-auto-organizantes.  
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Completa Costa (2005, p. 35), a violência “[...] é do viver social, um tipo de 

negociação, que, através do emprego da força ou da agressividade, visa a encontrar soluções 

para conflitos que não se deixam resolver pelo diálogo e pela cooperação”. 

Sob o prisma da complexidade, a violência ora natureza, entenda-se instinto, ora 

cultura, entenda-se humano, só se torna real, passa a ser fato, pois como já ressaltamos é 

intencional, é fruto do desejo de homens e mulheres. É biológico e é cultural. 

Visando contribuir para o estado da arte acerca da violência, destacamos, ainda, a 

contribuição de Minayo e Souza (1998) que defendem a ideia de que a violência é da 

condição humana, de sua natureza.  

Destacam os autores que a “[...] violência consiste em ações humanas de indivíduos, 

grupos, classes, nações que ocasionam a morte de outros seres humanos ou que afetam sua 

integridade física, moral, mental ou espiritual” (MINAYO; SOUZA, 1998, p. 514). Tal 

contribuição permite-nos inferir que as consequências dos atos violentos, praticados pela ação 

humana, tendem a ser o nosso pior pesadelo. 

Nessa linha de raciocínio, Costa (2005, p. 35) chama nossa atenção para outros 

motivos para a prática de atos violentos, até mesmo sádicos e idealistas: 

 

Quando lemos sobre as atrocidades do passado, amiúde é como se os 

motivos idealistas servissem apenas de excusa [sic] para os desejos 

destrutivos; e às vezes, por exemplo, no caso das crueldades da Inquisição, é 

como se os motivos idealistas tivessem assomado a um primeiro plano na 

consciência, enquanto os destrutivos lhes emprestassem um reforço 

inconsciente. 

 

Ainda considerando alguns resultados de pesquisa, tais como o de Moreira (2008), a 

violência novamente é relacionada com a exclusão social, resumindo-se na sua totalidade.  

A pesquisa traz elementos que sustentam a tese de que a pobreza leva ao roubo, ao ato 

de se prostituir; a falta de emprego leva à marginalidade e a desigualdade como 

desencadeadora da frustração, leva ao crime. Apesar de tristes, são constatações de pesquisa. 

No caminho contrário, temos os estudos de autores que contestam em parte essas 

constatações, como, por exemplo, os trabalhos de Adorno (2002) e Zaluar (2005). Pensadores 

de renome internacional defendem a tese de que não basta ser pobre para ser violento.  

Suas pesquisas destacam que os agressores estão e são de classes menos privilegiadas, 

entretanto, é nesse lócus que se encontram muitas das vítimas dessa violência.  
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Interessante destaque é trazido por Candau (2001), quando nos referimos às mídias, 

principalmente a televisão, na abordagem sobre a violência.  

O acesso constante aos atos de violência, às imagens violentas, as discussões sobre 

violência, os dados estatísticos sobre causas e efeitos da violência, de acordo com a autora, 

nos conduzem a uma simples aceitação de que nossa cultura é caótica por si mesma.  

A autora destaca que os meios de comunicação contribuem para a efetivação constante 

de uma cultura da e na violência. Tal cultura “[...] se alastra e favorece todo um processo de 

banalização e naturalização de diferentes formas de violência” (CANDAU, 2001, p. 137).  

Nessa seara, temos, ainda, as contribuições de Borges (2004), que mencionam os 

efeitos destruidores das mídias, em especial os televisivos. Destruidores no sentido de que 

contribuem para comportamentos inadequados, os de consumo, por exemplo, os de revolta, 

gerando, conforme Borges (2004, p. 168), “[...] resistências à frustração de não obtenção do 

objeto de consumo, o que provoca às vezes a violência por um simples par de tênis nos pés de 

um colega de escola”. 

Os atos violentos, a violência em si, são produtos da interação humana como já 

destacamos, mediadas e produzidas pela linguagem de homens e mulheres, como forma de 

constituição da própria condição humana, como forma de percepção do mundo. É nesse 

sentido que as imagens televisivas agem e atuam na formação do sujeito.  

As constantes cenas de violência, quando apropriadas de forma ingênua, tendem a 

contribuir para uma visão linear do fenômeno, descaracterizando-a do todo, fragmentando-a e 

gerando formulações sensacionalistas da violência. Temos em Borges (2004, p. 168) que: 

 

[…] os meios de comunicação constroem uma imagem da violência em que 

essa é eternamente repetida, capturando o indivíduo nessa repetição, sem que 

haja possibilidade de simbolização por parte deste, ou seja, a violência, 

como linguagem pode prescindir da violência como ato social. 

 

É a sociedade do espetáculo, as imagens banalizadas e banalizantes que assistimos a 

todo o momento na mídia, em especial aquelas postadas nas redes sociais ou simplesmente 

publicadas em páginas aleatórias da Internet. A chamada excessiva visualização que leva à 

banalização da violência, ora apresentada. 

Alves (2004) agrega à presente discussão que, na era das tecnologias da informação e 

comunicação, o diálogo não é mais o epicentro do pensamento, isto é, o diálogo une-se às 

categorias da linguagem hipertextual, tais como som, imagem e texto, na estruturação daquele 

pensamento. Afirma Alves (2004, p. 27):  



43 

 

 

 

[...] é através da mixagem das linguagens oral, escrita e digital, bem como do 

próprio corpo, que muitos jovens comunicam os seus desejos, raivas e 

frustrações, o que, muitas vezes, se manifesta através de uma violência 

simbólica ou até mesmo concreta. Isso é incentivado pelo fato de a violência 

ter se tornado ícone de uma sociedade, através do processo de estetização da 

violência, levado a cabo, em especial, pela mídia. 

 

Problematizando mais a questão, apimenta a autora, a violência traduz o pensamento 

do sujeito, a partir do momento em que a linguagem permite “[...] apreender e interpretar o 

contexto, podendo ser manifestada através da oralidade, da imagem, da escrita, dos gestos e 

comportamentos” (ALVES, 2004, p. 27-28). 

É a velha máxima de que as palavras podem ser tão cruéis quanto o ato de agredir 

fisicamente. 

Dentre muitos pensadores agraciados e tão necessários para o presente trabalho de 

tese, há, ainda, uma pesquisa muito interessante realizada em âmbito da federação, sob a 

organização e orientação das pesquisadoras Miriam Abramovay e Maria das Graças Rua, 

denominado Violências nas escolas (2003), com o apoio da Fundação Ford, Instituto Airton 

Senna, Banco Mundial, Undime, Consed, Unaids e Usaid, financiada pela Unesco, que traz 

contribuições importantes para esta tese. 

A partir da compreensão dos atores da comunidade escolar sobre violências nas 

escolas, públicas e privadas, a pesquisa foi realizada em catorze capitais brasileiras, 

considerada um dos trabalhos mais complexos na área, em toda a América Latina. 

Os estados envolvidos na pesquisa foram Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santos, Goiás, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina, São Paulo e Brasília. Importante ressaltar que apenas as áreas urbanas foram 

consideradas na coleta dos dados. 

As pesquisadoras inovaram ao adotarem um conceito plural de violência, indo além 

dos maus-tratos, a força física, a intimidação, incluindo, nas discussões, as dimensões 

socioculturais e simbólicas da violência.  

Apresentaram discussões envolvendo questões relacionadas à violência física, à 

violência simbólica, incluindo as institucionais. Chamando a atenção para que a violência na 

escola não se resuma à violência juvenil.  

As principais percepções dos atores sobre as violências, elencados pela pesquisa, 

giraram em torno de:  
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a) violências no ambiente interno e no entorno da escola, com especial destaque para 

o policiamento, gangues, tráfico de drogas e ambiente escolar; 

b) funcionamento e relações sociais na escola (percepções sobre a escola, 

transgressões e punições);  

c) violências nas escolas: tipos de ocorrências (ameaças, brigas, violência sexual, uso 

de armas, furtos e roubos), praticantes e vítimas. 

O desafio, conforme as pesquisadoras, é que se evite a naturalização da violência nos 

espaços escolares. Chamando a atenção para as brigas, os furtos e as agressões no sentido de 

que tais práticas devam ser problematizadas, evitando-se a banalização do fenômeno. 

Dando o devido destaque à obra de Abramovay et al. (2003) na tese ora apresentada, 

remetemo-nos ao pensamento de um grande pensador dos dias atuais, professor Dr. Antonio 

Teodoro, do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Nove de Julho 

(Uninove), que defende a ideia de que uma tese de doutoramento considerada de qualidade é 

aquela que apresenta uma revisão da literatura ampla e atualizada.  

Nesse sentido, conseguimos compilar e trazer para a discussão, múltiplos olhares 

acerca da temática da violência, dando à tese ora apresentada uma abrangência e uma 

consistência teórica desejada. 

 

2.5 O poder 

 

Difícil tratarmos de violência e não discutirmos a questão do poder. É sabido que, para 

muitos teóricos, o poder é a externalização da violência. Poder esse concebido como forma de 

dominação. Domínio sobre homens e mulheres, por meio de uma relação de força ou de 

comando. 

Observamos, ainda, que as discussões sobre poder e violência sempre tem um viés 

político, isto é, de poder político. Nesse sentido, a ideia de Estado se faz presente, 

principalmente a partir de suas instituições ideológicas.  

Defende Arendt (2001) que toda questão envolvendo poder esbarra em vontades 

políticas; de certa forma, é resultante da ação humana no sentido de uma atuação conjunta. Na 

prática, é a legitimação do poder. 

Interessante destacar que a autora faz distinção entre cinco termos que, erroneamente, 

usamos como sinônimos, a saber: poder (Power), vigor (Strengt), força (Force), autoridade e 
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violência. Em relação às terminologias, Arendt (2001, p. 36) se posiciona, “[...] penso ser um 

triste reflexo do atual estado da ciência política que nossa terminologia sobre violência não 

distinga entre palavras-chave”. 

São palavras-chave que, na concepção da autora, remetem-nos a fenômenos distintos e 

diferentes.  

Em relação ao poder, Arendt (2001, p. 36) diz: 

 

[...] corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em 

consenso. O poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um 

grupo e permanece em existência apenas na medida em que o grupo se 

conserva unido. 

 

Vigor, para a autora, é concebido como a propriedade inerente a um objeto ou pessoa e 

pertence ao seu caráter, podendo provar-se a si mesmo na relação com outras coisas ou 

pessoas, mas sendo essencialmente diferente delas. 

Força, usualmente defendido como sinônimo de violência, deveria ser reservado, na 

linguagem terminológica, “[...] às ‘forças da natureza’ ou ‘à força das circunstâncias’, isto é, 

deveria indicar a energia liberada por movimentos físicos ou sociais”, ressalta Arendt (2001, 

p. 36). 

Autoridade, empregada aos agentes públicos ou servidores das administrações 

públicas, remete-nos à ideia de que sua insígnia é o reconhecimento inquestionável por 

aqueles a quem se pede que obedeçam; nem a coerção nem a persuasão são necessárias. 

Violência, finalmente, aproxima-se de vigor, conforme a autora, e considera que os 

implementos da violência, como todas as outras ferramentas, são planejados e usados com o 

propósito de multiplicar o vigor natural até que, em seu último estágio de desenvolvimento, 

possam substituí-lo. 

Encontramos, ainda, na obra de Arendt (2001, p. 37), uma definição interessante de 

violência, que nos auxilia no debate acadêmico acerca dessa temática: “[...] a violência 

resume-se no agir sem argumentar, sem estar dentro de um processo discursivo que é a 

essência do poder”. 

A lógica em Arendt é que a violência torna-se presente quando o poder está em 

choque, está acabando ou ameaçado. Ainda em Arendt (2001, p. 37), “[...] poder e violência 

são opostos; onde um domina absolutamente, o outro está ausente”. Em Arendt, a velha 

máxima se legitima no sentido de que o poder é o de todos contra um e a forma radical da 

violência é um contra todos. 
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Como já ressaltamos anteriormente, Arendt vê justificativa na violência, entretanto, 

não se legitima. O que se legitima são as ações resultantes do poder, materializando-se na 

ação de votar. O voto legitima o poder. Em relação à violência, o que se observa é a ausência 

do diálogo.  

Outro importante pensador que trazemos para o debate, assim como Arendt, trata-se de 

Foucault. Assim como Arendt, ele relativiza a lógica do poder, trazendo mais um elemento para 

essa discussão: o Estado. O Estado como epicentro constituidor e constituinte dessas relações. 

A dominação, enquanto fenômeno social requer relações de poder. A necessidade de 

discussão dessas relações está presente na obra desse pensador, pois, sem essa compreensão, o 

jogo do poder dificilmente será alterado entre homens e mulheres, na e para a sociedade. 

Nas palavras de Foucault (1990, p. 98), apreende-se que o “[...] poder é um feixe de 

relações mais ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado”. A questão posta é que o 

poder só se materializa em relação ao mais forte em detrimento ao mais fraco. É a relação de 

poder. Há embates de forças que são contraditórias, mas complementares ao mesmo tempo. 

Ainda Foucault (1990, p. 98), sobre a questão de poder, ressalta que o: 

 

Poder designa relacionamentos entre parceiros e com isto não menciono um 

jogo de soma zero, mas simplesmente, e por ora me referindo em termos 

mais gerais, a um conjunto de ações que induzem a outras ações, seguindo-

se umas às outras. 

 

Retomando a questão da relativização acerca do poder, outro autor interessante que 

aborda o assunto em suas obras é Maffesoli (2008), que se coloca favorável à noção de 

relativização do poder, porque a raiz do problema é desconsiderar o caráter coletivo em que se 

fundamentam as ações violentas.  

Em Santos (2010), fomos buscar contribuições teóricas para se pensar a questão do 

poder e da violência, assim como nos demais autores apresentados até aqui. Em relação ao 

poder, o autor destaca como uma: 

 

[...] forma de relação social de excessos de poder que impede o 

reconhecimento do outro-pessoa, classe, gênero ou raça, mediante o uso da 

força ou coerção, provocando algum tipo de dano, configurando o oposto das 

possibilidades da sociedade democrática contemporânea. (SANTOS, 2010, 

p. 46). 

 

A seara da violência e do poder na sociedade contemporânea é campo fértil para 

grandes discussões e pesquisas teóricas para todas as áreas do conhecimento, das ciências à 
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educação, principalmente quando o assunto exigir certa precisão na definição dos termos: 

violência, autoridade, força, dominação e excesso de poder.  

Os termos anteriormente trabalhados são empregados, na quase totalidade, de forma 

errônea em textos acadêmicos que, tradicionalmente, exigem maior precisão conceitual.  

 

2.6 A discriminação 

 

Perpassam as discussões desta tese questões que nos remetem à ideia de gênero, de 

raça e etnia, camada social, deficiências, religiosidade, além de inúmeras outras questões da 

condição humana, necessitando reflexões sobre os processos discriminatórios em que homens 

e mulheres estão expostos. Entender tais categorias torna-se fundamental para a compreensão 

do cyberbullying, seu lócus e suas práticas. 

Além dos fatores já mencionados, outras formas de discriminação são observadas, tais 

como aquelas advindas das relações de trabalho, na política, na família, na educação, ciência e 

tecnologia. Essa última, tornando-se ferramenta desta tese.  

A condição humana comporta a diferença e a diversidade; entretanto, o grande 

problema recai nas ações consideradas desiguais. A desigualdade torna-se instrumento para 

todas as outras formas de discriminação: étnico, social, sexual, religiosa, etc. 

O Datafolha, uma das maiores instituições de pesquisa do Brasil, pertencente ao grupo 

Folha de S. Paulo, publicou em 16/05/2015, em relação às oportunidades de emprego, que 

prevalecem aos homens 65% das chances de empregabilidade, nas mais diversas áreas de 

atuação.  

As mulheres sofrem discriminação em muitas áreas, principalmente as científico-

tecnológicas. Outra constatação refere-se às engenharias; apenas 20% das vagas são 

preenchidas por mulheres. Forte presença da dicotomia de gênero, onde a discriminação está 

presente até nas dificuldades de aprendizagem. É mito atrelar as dificuldades para se aprender 

matemática ao gênero feminino. 

Em relação à violência de gênero – que no Brasil teve um aumento assustador, em 

torno de 35% nas capitais brasileiras, de acordo com o Mapa da Violência (WAISELFISZ, 

2014) –, a aprovação da Lei Maria da Penha foi um grande avanço para complementar as 

ações de combate à violência contra a mulher, inclusive nas questões de discriminação, pois 

estão presentes condições objetivas e subjetivas de violência.  
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Dias (2007), em relação à violência de gênero, destaca que historicamente temos a 

presença do marido, do amante e até do namorado como autores das agressões contra a 

mulher. Ressalta, ainda, que, mesmo estando previsto na Constituição de 1988 a igualdade 

entre homens e mulheres, a história apresenta um grande percurso de desigualdade, 

prevalecendo, ainda, discriminação de inferioridade e de subordinação frente ao sexo 

masculino. 

De forma complexa, tendo a condição humana como alicerce das relações sociais, 

homens e mulheres são iguais no existir, e devem ser tratados sem distinções, pois tal 

condição requer racionalidade e dignidade social.  

Ainda em Dias (2007), temos distinção entre a igualdade perante a lei e a igualdade de 

direitos. O que estamos tecendo considerações até o momento. Em relação à igualdade 

perante a lei, temos a repulsa a qualquer forma de discriminação, por parte de homens e 

mulheres. Por fim, em relação à igualdade de direitos, é o acesso irrestrito aos direitos 

fundamentais, sejam esses civis ou políticos. 

De acordo com o Portal de Transparência do Governo Federal, entre o período de 

2010 e 2015, constatamos fomento para muitos programas de enfrentamento da violência de 

gênero, dentre outras ações de interesse público.  

Para fins de ilustração da importância que o assunto traz, principalmente para 

compreendermos posteriormente os diversos fenômenos sociais, atrelados à violência, como é 

o caso do nosso objeto de tese, apresentamos algumas dessas ações governamentais: 

a) O PRONAF Mulher;  

b) Saúde da mulher;  

c) Educação na primeira infância;  

d) Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 

e) Igualdade de gênero nas relações de trabalho;  

f) Combate à violência contra as mulheres;  

g) Cotas na política, nas universidades e no trabalho;  

h) Enfrentamento da violência e da discriminação contra a comunidade LGBT; 

i) Gestão em política de gênero;  

j) Gestão da política de promoção da igualdade racial. 

A preocupação com a discriminação, suas causas e efeitos, no âmbito da federação, 

tem sido constante, principalmente a partir da Constituição de 1988. Pesquisas, documentos e 
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a apresentação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) às escolas públicas do 

Brasil, foram ganhos inestimáveis para o enfrentamento e o combate a todas as formas de 

discriminação.  

É certo que tais medidas e ações governamentais foram frutos de grandes eventos 

sociais, da participação da sociedade como um todo, e não podemos deixar de registrar, dos 

principais acordos e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.  

O povo brasileiro passou a exigir ações e políticas públicas que fortaleçam programas 

e a implementação de outras, objetivando atender aos movimentos sociais, em prol das lutas 

contra a discriminação de qualquer natureza, o racismo e a homofobia. 
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CAPÍTULO 1 

APORTES TEÓRICOS E METODOLOGIA 

 

 

 

 
Fonte: UNICEF (2015) 

 

 

Complexidade não é a chave do mundo, mas o 

desafio a enfrentar, o pensamento complexo 

não é o que evita ou suprime o desafio, mas o 

que ajuda a revelá-lo e, por vezes, mesmo 

ultrapassá-lo. 

(Edgar Morin) 
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3 CAPÍTULO 1 – APORTES TEÓRICOS E METODOLOGIA 

 

Nosso desafio para o desenvolvimento da tese, tendo como referencial teórico o 

pensamento complexo, foi aceitar a quebra de paradigma, isto é, um novo olhar, uma nova 

lupa. Sabemos que são os paradigmas, conscientes ou não, que moldam nossas ações, 

inclusive procedimentais.  

A pesquisa requer a definição dos procedimentos e das formas que permitem o saber-

fazer científico. Nossa preocupação recai na necessidade de uma definição do modelo teórico-

metodológico, tendo como base a abordagem qualitativa. As resistências foram muitas e, 

como qualquer atividade investigativa, esta tese necessitará de um novo olhar e 

ressignificações constantes. Isso porque, para Morin, Ciurana e Motta (2008, p. 36): 

 

Pesquisar em Educação, sob a perspectiva eco-sistêmica, significa assumir 

princípios e pressupostos teóricos importantes e significativos, tais como: 

complexidade, subjetividade, intersubjetividade, incerteza, interatividade, 

mudança, auto-organização, emergência, inter e transdisciplinaridade, 

causalidade circular, multidimensionalidade, pressupostos estes que 

passaremos a descrever no próximo item. Tais princípios, com suas 

implicações ontológicas, epistemológicas e metodológicas, nos levam a 

conceber a metodologia de pesquisa como estratégia de ação, como caminho 

que se vai construindo ao mesmo tempo em que se constrói o conhecimento.  

 

A ruptura entre os paradigmas científicos e o da complexidade trazem incertezas, pois 

o primeiro se fundamenta em princípios positivistas, o segundo, na multidimensionalidade dos 

fenômenos.  

O paradigma da complexidade requer a reconstrução e a ressignificação de modelos e 

de procedimentos investigativos já consolidados. E isso requer mudança, uma curiosidade 

epistemológica e um novo pensar. 

O pensamento complexo traz desconforto e dilemas, o que não acontece quando 

usamos referenciais, métodos, procedimentos e técnicas já consagradas pela ciência4. Livrar-

se das amarras do pensamento positivista, de acordo com Maturana (2010), é despir-se do 

acoplamento estrutural. 

Pesquisar sob o enfoque do pensamento complexo é possibilitar uma nova 

compreensão dos fenômenos. É aceitar a multidimensionalidade do conhecimento do 

conhecimento nas abordagens epistemológicas e metodológicas da pesquisa em Educação, 

                                                           
4  Todo conhecimento gerado na pesquisa depende sempre da relação sujeito-objeto, condição inaceitável para 

o paradigma tradicional, que concebia o sujeito separado do objeto do conhecimento.  
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principalmente porque aceitamos nossa realidade como resultado de múltiplas interrelações 

físicas, sociais, psíquicas, químicas, culturais e biológicas.  

Do ponto de vista epistemológico, nosso trabalho exige um olhar dialógico e 

complexo que compreenda e ressignifique os discursos advindos dos mais diversos atores 

sociais. É ressignificando esse processo entre o sujeito observador – no caso, o pesquisador – 

e o objeto observado (ou seja, nosso objeto) que estaremos contribuindo para a qualidade do 

ensino.  

Nesse contexto, o pensamento complexo é o referencial teórico que ligará, religará e 

fundamentará a ação investigativa entre os atores sociais da pesquisa e seu desenvolvimento. 

Isso porque, a partir de sua dimensão ontológica, a complexidade possibilita compreendermos 

que a realidade está em constante movimento, é imprevisível, desordenada e caótica, dessa 

forma, possibilitando a própria existência. 

 

3.1 Caminho metodológico 

 

O caminho metodológico foi previsto no projeto de pesquisa5, materializando-se em 

um plano de ação, comportando, ainda, os procedimentos que usamos para operacionalizá-lo, 

bem como os objetivos e a metodologia para a coleta e análise dos dados. 

O modelo que foi adotado para o desenvolvimento da presente tese se resumiu ao de 

natureza qualitativa6, justificando-se na complexidade que o objeto de tese requer. Tal 

abordagem permite a ampliação de possibilidades de compreensão do fenômeno 

cyberbullying, além de aproximar quem pesquisa com o universo a ser investigado7. 

O percurso metodológico, traçado nesta pesquisa, fundamenta-se na compilação, no 

levantamento e na análise da literatura específica, isto é, na bibliografia que permita uma 

discussão sobre o cyberbullying na mídia, a partir de uma realidade complexa, retratada nos 

                                                           
5  O projeto de pesquisa, aqui concebido como plano de ação foi elaborado para conduzir a pesquisa, na época, 

como resultado de um planejamento metódico e sistemático. Cabe ressaltar, ainda, que, na visão pragmática 

de pesquisa, o projeto considerou os contextos sociais, históricos e políticos do objeto de tese.  
6  De acordo com Creswell (2010), a pesquisa é um meio para explorar e para entender o significado que os 

indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano. Aqueles que se envolvem nessa forma de 

investigação apoiam uma maneira de encarar a pesquisa que honra um estilo indutivo, um foco no significado 

individual e na importância da interpretação da complexidade de uma situação.  
7  O referencial teórico da Tese permite essa dialogicidade entre as abordagens qualitativa e quantitativa de 

pesquisa. É o diálogo entre essas duas abordagens que permitirá a interlocução entre os dados coletados e a 

compreensão do fenômeno cyberbullying. É da propositura desse diálogo que dependerá a construção de um 

novo saber relacional a que nos propusemos buscar. 
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principais jornais do país e na maior rede social da Internet, o Facebook, à luz do pensamento 

complexo.  

Esse exercício epistemológico, que culminou na escolha da abordagem qualitativa de 

pesquisa que melhor atenderia às complexas tramas do objeto de tese, somente foi possível a 

partir de questionamentos sobre como pesquisar em um contexto em que predominam os 

critérios de racionalidade científica. 

A definição do tipo de pesquisa, então, foi um dos passos fundamentais para o nosso 

trabalho. Sendo assim, a pesquisa teórica, de natureza documental-bibliográfica de abordagem 

qualitativa, conforme Lakatos (2013), foi a que melhor atendia aos interesses investigativos 

da pesquisa, anteriormente planejados.  

Para a obtenção dos dados coletados, como já anunciado, utilizamos dois 

procedimentos de pesquisa: a documental8 e a bibliográfica9. O trabalho não se resumiu ao 

tecnicismo acadêmico, numa versão clássica e predominantemente linear. Essa concepção de 

pesquisa não se encaixa nesse trabalho.  

Nessa ótica, compartilhamos com Edgar Morin, que ressalta que o método não é 

estático, inflexível, absoluto. É algo que se vai construindo do mesmo modo que um barco vai 

deixando o seu rastro à medida que avança. É uma trilha onde muitos já passaram e com 

marcas deixadas para se ressignificar10. 

Frente ao pensamento complexo, o método aqui é concebido com inúmeras aberturas e 

faz um apelo constante à criatividade, aos erros, às incertezas e às mudanças. O método, 

concebido como percurso, é o que possibilitará novas aprendizagens. 

A pesquisa preza pela necessidade constante de se repensar o método, o caminho e 

principalmente as etapas propostas para a investigação. É necessário reconhecer possíveis 

erros e a construção de novos sentidos. Dessa forma, aprendemos e ensinamos a pesquisar. 

Para Morin, Ciurana e Motta (2008), o método, o caminho, a estratégia e os ensaios já 

revelavam um conjunto de pressupostos epistemológicos e metodológicos que configuravam 

uma maneira de se pensar e de se compreender a realidade. 

                                                           
8  A fonte de pesquisa privilegiou a coleta de dados a partir de documentos oficiais: Secretarias de Segurança 

dos Estados e do Distrito Federal, de Universidades Federais e Estaduais e demais órgãos de pesquisa. A 

pesquisa documental aqui exercida considerou, ainda, as fontes advindas de arquivos públicos, particulares e 

estatísticas. 
9  O estudo da literatura específica ajudou a planificar o trabalho, a evitar duplicações e certos erros, e 

representou uma fonte indispensável de informações, orientando nossa indagação.  
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A investigação permitirá a reconstrução de saberes e uma nova compreensão desse 

fenômeno. Isso porque a reconstrução do conhecimento só será possível graças à 

desconstrução do antigo e a possibilidade de sua reconstrução. Nessa ótica, estamos na 

contramão das ciências clássicas. 

Interessante destacar uma passagem de Macedo (2011) acerca dessa visão clássica de 

ciências, que devemos ressignificar. Ressalta o pensador:  

 

[...] o que geralmente encontramos nas pesquisas que fazem essa opção são 

[…] pesquisadores perplexos com o movimento incerto do real ou 

aprendizes de encaixes, redutores de realidades, felizes com afirmações 

ilusórias das suas eternas e deificadas teorias. (MACEDO, 2011, p. 89). 

 

É a natureza positivista das ciências clássicas a que o autor nos chama a atenção, isso 

porque o cientificismo nos tem feito acreditar que somente existe conhecimento quando se 

aplicam certos critérios já consagrados, como, por exemplo, confiabilidade dos dados, 

controle de variáveis, transferência de conhecimentos e generalizações a partir dos resultados 

obtidos.  

Outra abordagem que norteou os trabalhos de pesquisa foi a etnografia virtual11, como 

já mencionado, abordagem essa que permitiu uma observação mais detalhada das 

comunidades virtuais12 observadas no Facebook, objetivando uma aproximação com a 

realidade virtual inerente ao cyberbullying.  

A primeira fase dos trabalhos foi subdividida em três momentos distintos, pensados e 

planejados para a coleta das informações necessárias, referentes à coleta dos dados, por meio 

de uma abordagem quantitativa de pesquisa13. Isso porque, conforme Morin (2003), 

precisamos ficar atentos a tudo que possa fragmentar nosso objeto de tese, porque corremos o 

risco da não compreensão da realidade estudada. 

                                                                                                                                                                                     
10  A opção pelo pensamento complexo, enquanto referencial teórico influencia na compreensão da metodologia 

a ser empregada na investigação. Como ressalta Morin (2008), método como caminho, mas um caminho em 

espiral, compreendido como uma travessia geradora de conhecimento.  
11  A etnografia virtual, enquanto abordagem de pesquisa busca ampliar a visão linear de campo para além dos 

espaços presenciais, isto é, para a observação das interações mediadas pela internet, como ressalta Hine (2010).  
12  Comunidades virtuais, enquanto espaços para postagens de discursos que congregam grupos para debaterem 

assuntos em comum.  
13  A abordagem de pesquisa adotada foi a qualitativa, já descrita e fundamentada na tese; entretanto, a 

abordagem quantitativa foi necessária nessa fase da investigação, de forma complementar às demais ações da 

investigação. Ao adotarmos o referencial teórico da complexidade, reconhecemos, então, o princípio do 

diálogo entre as abordagens de pesquisa, apesar de concorrentes sobre um mesmo objeto de pesquisa. Isso 

porque nosso objeto de tese não está sendo compreendido a partir da ótica positivista. É nessa perspectiva 
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a) Revisão de literatura. Nessa fase, leituras incessantes das principais obras sobre 

bullying e cyberbullying foram feitas, fichadas e catalogadas. A partir daí, buscou-

se fazer um levantamento da quantidade de produções de teses sobre a temática em 

vários bancos de dados e de grandes instituições.  

Ainda nessa fase, a análise de vários resumos de teses resultou em um panorama de 

grande complexidade sobre os aportes teóricos que fundamentam o fenômeno da violência, 

conforme os elementos trazidos pelo descritor cyberbullying e apresentados em quadros no 

decorrer do trabalho de pesquisa, quanto ao problema de pesquisa, à definição do tema de 

pesquisa, à relação do tema com o objeto, sua metodologia e quadro teórico. 

b) Monitoramento das publicações nos jornais. A partir da técnica de 

monitoramento de três jornais diários de grande circulação14, com a finalidade de 

identificar reportagens que tratam da temática de nosso trabalho. Foram analisados 

primeiramente os dados quantitativos extraídos das reportagens dos jornais 

previamente selecionados15, identificando: as chamadas, os formatos e a 

localização topográfica, resultantes da busca, a partir do descritor cyberbullying. A 

coleta de dados foi feita considerando o recorte temporal entre 2010 e 2015. Vinte 

reportagens foram analisadas, a saber: cinco do Jornal Super Notícia (JSN), sete do 

Jornal Folha de S. Paulo (JFSP), e oito do Jornal O Globo (JOG).  Os links das 

reportagens estão em anexo. 

c) Observação das postagens nas redes sociais16. Essa etapa exigiu o uso da 

etnografia virtual17 para a observação de três comunidades virtuais do site de 

                                                                                                                                                                                     
teórica, da complexidade, como mola mestra constitutiva da tese, que faz com que compreendamos o 

cyberbullying em suas relações e conexões aqui consideradas. 
14  Justificativa da escolha dos jornais faz referência ao número de impressos vendidos no Brasil.  
15  Os jornais foram: a) Folha de S. Paulo (SP); b) O Globo (RJ); e c) Super Notícia (MG). 
16  Os dados coletados nas Comunidades Virtuais do Facebook são permitidos por forçado reconhecimento, pelo 

usuário, da Declaração de Direitos e Responsabilidades. Esse documento está disponível na íntegra no link 

Termos, no Facebook. Em síntese, consta do documento: “Os usuários do Facebook fornecem seus nomes e 

informações reais [...] 7. Você deve manter suas informações de contato precisas e atualizadas. [...] 10. Se 

você selecionar um nome de usuário ou identificador similar para sua conta ou página, nós nos reservaremos 

o direito de remover ou recuperá-lo se considerarmos adequado (por exemplo, quando um proprietário de 

uma marca comercial reclamar de um nome de usuário que não tem qualquer relação com o nome real do 

usuário); [...] 17. Podemos analisar seu aplicativo, o conteúdo e os dados para qualquer finalidade, incluindo 

comercial (como o destino do envio de anúncios e a indexação de conteúdo para pesquisa)” (grifo nosso).  

(FACEBOOK, 2014). Acesso em: 25 ago. 2014. 
17  Em se tratando de um ambiente virtual, a metodologia mais apropriada para essa empreitada é a etnografia 

virtual, de acordo com Hine (2010). 
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relacionamento Facebook18, realizada entre julho de 2014 e dezembro de 2015. As 

comunidades virtuais escolhidas, todas com sua localização no Brasil, devido ao 

domínio “br”, tratando de temáticas relacionadas à violência na Internet, dando ênfase 

ao cyberbullying. O descritor da busca foi o mesmo para as mídias impressas: o 

cyberbullying. Analisamos um corpus composto por dez discursos de ódio postados 

nessas comunidades, a saber: três da Rede de Comunidades e Movimentos contra a 

Violência (CV01), cinco da Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar (CV02), e 

dois Crimes pela Internet (CV03). Ao final, apresentamos dois casos de cyberbullying 

noticiados pela mídia brasileira. 

Depois das etapas expostas, foi realizada uma análise qualitativa com a descrição das 

dimensões que servirão para a compreensão do fenômeno cyberbullying, das práticas dos 

“cyberagressores”, do sofrimento das “cybervítimas” e da neutralidade ou não dos 

espectadores, todos protagonistas dessa tessitura que adoece.  

A opção pela abordagem qualitativa foi em função do referencial teórico adotado: o 

pensamento complexo19. Isso porque a abordagem qualitativa, em função do problema 

construído, requer uma compreensão complexa do fenômeno.  

A abordagem qualitativa requer do pesquisador habilidades e competências no sentido 

de identificar e apreender as informações, tais como sentimentos, percepções, pensamentos e 

intenções20. 

A abordagem qualitativa, conforme alguns epistemólogos, como Carlo Ginzburg 

(1986), em seu livro sobre o paradigma indiciário nas ciências sociais, demonstra que é 

possível capturar a realidade mais geral, ou aspectos importantes dela, a partir de um 

elemento particular de pesquisa. Significa dizer que, a partir de uma amostragem pequena, 

mas significativa, essa metodologia nos possibilita analisar em profundidade aspectos de um 

dado fenômeno, como neste caso do cyberbullying. 

Minayo (2007, p. 22), em relação à abordagem qualitativa, destaca: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

                                                           
18  a) Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência; b) Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar; 

e c) Crimes pela Internet. 
19  No livro Ciência com consciência, Morin chama nossa atenção para que a complexidade não seja 

compreendida com produção de conhecimentos completos. Ressalta Morin (1998, p. 176), “[...] confundir a 

complexidade com completude [...]. [...] é antes o problema da incompletude do conhecimento humano”. 
20  Pensadores e estudiosos da Metodologia Científica, frente à abordagem qualitativa, destacam que a 

imparcialidade ou neutralidade na abordagem do objeto de pesquisa é ilusão. Para saber mais sobre isso, ver 

a obra sobre pesquisa qualitativa de Bauer e Gaskell (2014). 
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preocupa, nas ciências sociais com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. [...] a abordagem qualitativa 

aprofunda-se no mundo dos significados das ações e das relações humanas, 

um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. 

 

A segunda fase do trabalho foi a definição das três categorias de análise para uma 

compreensão do fenômeno cyberbullying e das ações de seus protagonistas. As categorias são: 

interatividade, complexidade e simplificação.  

A terceira fase de nosso trabalho foi a opção, como método de pesquisa, em adotar a 

análise de conteúdo21 para fundamentar as estratégias da coleta de dados e dos métodos de 

análise. 

A análise de conteúdo, com base nos trabalhos de Bardin (2010), envolve 

procedimentos de explicitação do conteúdo coletado, a sistematização do conteúdo escrito e 

das postagens e a expressão captadas nas mensagens postadas nas redes sociais e publicadas 

nas reportagens.  

Bardin (2010) afirma que a análise de conteúdo tem a finalidade de se efetuarem 

deduções lógicas e justificadas a respeito da origem dessas mensagens ou reportagens, 

principalmente dos sujeitos que a enviaram ou a publicaram, em que contexto foram enviadas 

ou publicadas e quais efeitos se pretende causar por meio delas.  

A autora ainda emenda: 

 
A Análise de Conteúdo constitui-se em um conjunto de técnicas de análise 

de comunicação visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2010, p. 42). 

 

E em relação à sua operacionalidade, Nunes e Lins (2008, p. 11) explicam que há três 

processos a serem rigorosamente trabalhados e seguidos: 

 

a) Pré-análise: fase de organização e sistematização das ideias, em que 

ocorre a escolha dos documentos a serem analisados, a retomada das 

hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa em relação ao material 

coletado, e a elaboração de indicadores que orientarão a interpretação final. 

                                                           
21  Para a compreensão do material qualitativo, foi necessário ampliar nosso olhar para o fenômeno estudado. A 

compreensão dos dados será perceptível ao pesquisador a partir da técnica de análise dos conteúdos, 

corretamente definida. Nesse trabalho, a técnica de análise escolhida foi a análise de conteúdo, de Bardin 

(2010).  
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A pré-análise pode ser decomposta em quatro etapas: leitura flutuante, na 

qual deve haver um contato exaustivo com o material de análise; 

constituição do Corpus, que envolve a organização do material de forma a 

responder a critérios de exaustividade, representatividade, homogeneidade e 

pertinência; formulação de hipóteses e objetivos ou de pressupostos iniciais 

flexíveis que permitam a emergência de hipóteses a partir de procedimentos 

exploratórios; referenciação dos índices e elaboração dos indicadores a 

serem adotados na análise, e preparação do material ou, se for o caso, edição. 

 
b) Exploração do material: trata-se da fase em que os dados brutos do 

material são codificados para se alcançar o núcleo de compreensão do texto. 

A codificação envolve procedimentos de recorte, contagem, classificação, 

desconto ou enumeração em função de regras previamente formuladas. 

 
c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: nessa fase, os 

dados brutos são submetidos a operações estatísticas, a fim de se tornarem 

significativos e válidos e de evidenciarem as informações obtidas. De posse 

dessas informações, o investigador propõe suas inferências e realiza suas 

interpretações de acordo com o quadro teórico e os objetivos propostos, ou 

identifica novas dimensões teóricas sugeridas pela leitura do material. Os 

resultados obtidos, aliados ao confronto sistemático com o material e às 

inferências alcançadas, podem servir a outras análises baseadas em novas 

dimensões teóricas ou em técnicas diferentes.  
 

O resultado de todo esse processo de amadurecimento foi um trabalho de pesquisa que 

atendesse ao rigor de todo trabalho científico e às peculiaridades inerentes ao pensamento 

complexo. 

A análise do conteúdo atende nossas necessidades de ressignificação de velhos 

dogmas, de velhos conceitos e de velhas verdades produzidas historicamente.  

Os protagonistas dessa empreitada, aqui representados pelas cybervítimas, pelos 

cyberagressores e pelos espectadores, são os atores sociais desse trabalho e que exteriorizam 

no discurso o material a ser analisado sob o enfoque do pensamento complexo. 

A tese está estruturada em três capítulos, além desta introdução e das considerações 

finais. 

O primeiro capítulo, “Aportes teóricos e metodologia”, traz todo o plano de ação para 

o desenvolvimento da tese, envolvendo questões tradicionais do fazer científico, tais como a 

opção pela abordagem de pesquisa, os procedimentos e instrumentos de pesquisa, técnicas de 

coleta de dados, o método de análise das informações e, por fim, o referencial teórico adotado.  

O segundo capítulo, “Cyberbullying: reflexões conceituais”, apresenta o percurso 

histórico e evolutivo do fenômeno da violência a partir da ótica de alguns pensadores. 

Tecemos considerações, também, acerca da evolução dos aparatos tecnológicos e da 
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tecnologia da informação e da comunicação, e como tais transformações tecnológicas 

transitam na questão da violência.  

O terceiro capítulo, “Mídia e violência virtual”, apresenta o resultado dos trabalhos à 

luz da teoria da complexidade e traz contribuições teóricas sobre as redes sociais e sites de 

relacionamentos.  

Tecemos considerações sobre a importância da Internet no mundo globalizado e para a 

educação, bem como um olhar complexo para o bullying e o cyberbullying nas ações que 

envolvam formas de resistências, de enfrentamentos e de empoderamento. 

De forma didática, após todas as considerações estruturantes da presente tese, 

apresentamos, abaixo, de acordo com Bauer e Gaskell (2014), o desenho da pesquisa. 

 

Figura 1 – Desenho da pesquisa 

 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Nas páginas subsequentes, encontram-se as figuras dos jornais selecionados para a 

coleta das reportagens nos últimos cinco anos, de 2010 a 2015 e as figuras das três 

comunidades virtuais do Facebook selecionadas para a observação das postagens aqui 

analisadas, no período de julho de 2014 a dezembro de 2015. 
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Figura 2 – Jornal Folha de S. Paulo 

 

 

Fonte: Site Folha de S. Paulo (2015) 

 

 

Figura 3 – Jornal O Globo 
 

 

Fonte: Site O Globo (2015) 
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Figura 4 – Jornal Super Notícia 
 

 

Fonte: Site Super Notícia (2015) 

 

 

Figura 5 – CV01 
 

 

Fonte: Facebook (2015) 
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Figura 6 – CV02 
 

 

Fonte: Facebook (2015)  

 

Figura 7– CV03 

 

 

Fonte: Facebook (2015) 
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3.2 O pensamento complexo 

 

No sentido de uma aproximação do referencial teórico, há necessidade de se conhecer 

seu anunciador, em nosso caso, a complexidade: Edgar Morin. 

Edgar Morin nasceu no dia 8 de julho de 1921, em Paris, França. Nasceu David-

Salomon Nahoun, tendo adotado Morin22 posteriormente. Filho único de Vidal Nahoun e 

Luna Bressi, migrantes para a França, durante a primeira década do século XX. 

A família ensinou-lhe o mediterrâneo, o gosto pelo azeite e pela berinjela. O pai, 

especificamente, encarregou-se de transmitir-lhe uma cultura de cançonetas, de café-concerto, 

de operetas e nenhuma tradição ou um saber. A mãe lhe ensinou o gosto pelas óperas 

italianas. Infelizmente, a maior lição ensinada pela família foi, aos nove anos, a morte da mãe, 

que marcou sua vida profundamente. (MORIN, 1997). 

Na busca pela articulação dos segmentos desconectados das ciências humanas, 

formou-se em História, Geografia e Direito23. Suas obras estão diretamente relacionadas à sua 

experiência de vida, à procura da inteligibilidade do destino humano; como ele mesmo dizia, 

a vida intelectual é inseparável da vida de experiências (MORIN, 1997).  

Por esse motivo, muitas de suas obras foram escritas durante momentos difíceis de sua 

vida, como, por exemplo, o Ano zero da Alemanha e L’Homme et La Mort, escrito entre 

1949-1950. O que Morin diz ser uma vida de constante movimento, cheia de antagonismos e 

aproximações. A última obra traz uma contribuição importante de Morin: a concepção 

antropossociológica do ser humano. 

Sua obsessão pela “realidade imaginária do homem” levou-o a escrever outros livros: 

O Cinema ou o Homem Imaginário, As Estrelas: Mito e Sedução no Cinema e Autocrítica. 

Sua postura autodidata e de indagação via nos livros as falas e os ouvidos que o perturbaram, 

transformaram-no e o formaram. Tudo, movido pelas necessidades profundas, pelas verdades 

e conclusões temporárias. 

Na década de 1960, passa uma temporada no Brasil, visita a Bolívia, o Peru e México. 

Apaixona-se pela cosmologia indígena e o mundo afro-brasileiro. Em 1962, já na França, 

publica a obra L’Ésprit Du temps.  

Durante o período de 1963 a 1964, juntamente com Claude Lefort e Cornelius 

                                                           
22  Morin sempre esteve envolto em atividades consideradas subversivas, por isso trocou Nahum por Morin. 

Disponível em: <edgarmorin.sescsp.org.br>. Acesso em: 3 jan. 2017.  
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Castoriadis, no Centro de Pesquisas e de Estudos Sociais e Políticas, busca um “[...] 

pensamento que pudesse dar conta da inversão e da criação do sujeito” (MORIN, 1997, p. 35). 

Sobre essa passagem, assim se sente: 

 

Uma insatisfação profunda diante de toda observação que não está em 

movimento e que não se observa a si mesma, todo pensamento que não 

enfrenta suas próprias contradições, toda filosofia que se reduz a verdades 

absolutas e que não se questiona a si mesma, toda palavra particular que se 

isola do devir mundial. 

 

É uma reavaliação radical de sua existência do ponto de vista político-social, que tem 

grandes influências em suas ideias e que ainda não havia percebido, construindo uma cultura 

do contemporâneo e pensando em uma sociologia da interrogação. Ainda nesse período casa-

se com a artista plástica Joahnne24. 

Morin, em 1967, torna-se membro do “Grupo dos dez”, grupo esse sob a 

responsabilidade de Jacques Robin. Nesse grupo passa a se interessar ainda mais pela 

Biologia e conhece o pensamento cibernético. E no fim dos anos de 1960, tendo contato, na 

Califórnia, com a revolução genética, procura apreender sobre as “três teorias” que se 

interpenetram e se completam de forma inseparável, a saber: a cibernética, a teoria dos 

sistemas e a teoria da informação.  

Retornando à França e com o apoio de Jacques Monod, François Jacob, Salvatore 

Luria e Jonas Salk, e ajuda de Massimo Piattelli-Palmarini, inaugura o Centro Royamont, 

destinado aos estudos bioantropológicos e de antropologia fundamental. A partir da atuação 

desse centro, foram organizados grandes eventos internacionais, de caráter inter e 

transdisciplinares, sobre a ciência do homem. Especial destaque foi o seminário internacional 

“L’Unité de l’homme”. 

A influência das “três teorias” em Morin (1997, p. 40), também, será decisiva para sua 

incursão ao mundo físico, num movimento de encontros, de reaprendizagens e de 

reorganização “nos próprios princípios do conhecimento”. Essa reorganização do 

conhecimento será, ainda, a ideia propulsora da obra que se chamaria Méthode.  

Em relação ao termo Méthode, Morin (1997, p. 41) esclarece: 

 

Progressivamente seu sentido: trata-se da reforma necessária dos próprios 

                                                                                                                                                                                     
23  Morin deixou seus estudos na Universidade de Paris quando a França foi invadida pelo exército de Hitler, 

1942. Disponível em: <edgarmorin.sescsp.org.br>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
24  Casou-se novamente mais tarde com Edwige L. Agnes. 
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princípios de nosso conhecimento, reforma que diz respeito tanto às ciências 

naturais, às ciências humanas, à política quanto nossa vida mental cotidiana. 

 

Nesse mesmo período, publica Le paradigme perdu, sempre buscando unir os 

conhecimentos biológicos, antropológicos e sociológicos, aspirando a uma 

bioantropossociologia da condição humana. Torna-se, também, co-diretor do Centro de 

Estudos Transdisciplinares. 

Nos anos de 1977 a 1980, publica o primeiro volume de La Méthode, distanciando-se 

do conhecimento denominado enciclopédico, e anunciando um conhecimento integrado, que 

põe em ciclo “[...] os conhecimentos dispersos a fim de que eles façam sentido ligando-se uns 

aos outros” (MORIN, 1997, p. 44). A partir dessa obra, emerge e se desenvolve a 

epistemologia da complexidade. 

É perceptível, na leitura de suas obras, que Morin25 se inspirou na sua inquietude para 

refletir sobre os fenômenos de seu tempo, sempre aberto ao diálogo, capaz de incorporar a 

complexidade de fatos e elementos do mundo vivo. Suas obras refletem o intelectual inquieto, 

intrigado, cético e crente ao mesmo tempo, capaz de se indignar com as barbáries de um 

tempo com as quais teve e tem que conviver (MORIN, 1997). 

Morin (2011), anunciando a complexidade, contribui para uma nova compreensão da 

realidade. Para o pensador francês, o pensamento complexo é a tentativa de se buscar uma 

nova lupa para se entender o mundo. Nesse sentido, todos os elementos que fazem parte da 

realidade são imprescindíveis e inseparáveis, são partes e todo ao mesmo tempo.  

Para Morin (1995, p. 15), sua intenção “[...] não é o de enumerar os mandamentos [e 

sim] [...] sensibilizar para as enormes carências de nosso pensamento, e compreender que um 

pensamento mutilador conduz necessariamente a ações mutilantes”. Se estamos vivendo uma 

crise paradigmática em pleno século XXI, isso também é fruto do cientificismo que reinou até 

meados do século passado26.  

Nesse sentido, o momento atual exige novas formas de compreensão, superando o 

paradigma simplificador que fragmenta a realidade, descontextualizando-a e negando-lhe uma 

identidade que lhe é peculiar. 

De acordo com Morin (2011), para a superação dessa crise há a necessidade de se 

                                                           
25  Morin já foi homenageado por várias IES no Brasil e no Mundo. Com o título de Doutor Honoris Causa, ao 

todo são 17. O último título Honoris Causa no Brasil foi ortogado pela Universidade Federal do Tocantins. 

Disponível em: <fronteiras.com>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
26  O conhecimento científico permanece ainda concebido como tendo por objetivo dissipar a aparente 

complexidade dos fenômenos, revelando a ordem simples a que obedecem. 
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articular e organizar os conhecimentos, buscando alternativas viáveis para a superação dos 

problemas da humanidade, numa verdadeira reforma paradigmática.  

A articulação do uno e do múltiplo, isto é, o pensar complexo, só será possível a partir 

de um olhar que permita a contradição, que possibilite o diálogo entre a ordem e a desordem, 

entre a certeza e a incerteza, que, mesmo antagônicos, se complementam. Isso porque a 

simplicidade “[...] vê o uno, ou o múltiplo, mas não consegue ver que o uno pode ser ao 

mesmo tempo múltiplo” (MORIN, 1995, p. 59). Há, de acordo com Morin, uma 

interdependência entre os elementos do objeto e seu entorno, seu contexto, isto é, “[...] as 

partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si” (MORIN, 1995, p. 36). 

A partir do século XVII, o paradigma do pensamento cartesiano é hegemônico, 

tratando-se de uma visão antiga de se conceber o conhecimento, que todos sabem foi 

aprimorado por Aristóteles (384-322 a.C.), principalmente com o advento do terceiro 

excluído, isto é, entre duas proposições contrárias, apenas uma pode ser verdadeira; 

marcado, também, pelas ideias de René Descartes (1596-1650), com a ideia da divisão do 

objeto em partes e o exame de cada uma delas, para então buscar a síntese final; e, por 

fim, as proposições de Isaac Newton (1642-1726). Newton via, como papel da ciência, a 

busca constante pelas leis universais, que estabelecem relações de causa e efeito. 

(MORIN, 1991). 

Como disse Heráclito, “viver de morte, morrer de vida”, apesar de vivenciarmos que o 

paradigma cartesiano ainda está presente em nosso modo de pensar e de agir, no decorrer da 

história da ciência um novo paradigma, o da complexidade, começa a tomar forma, a emergir, 

isso porque, de acordo com Morin (1991), os três pilares da certeza – a ordem, a 

separabilidade e a razão –, pilares esses que sustentaram o pensamento científico até o século 

XX, começaram a ser questionados pelo próprio processo natural de desenvolvimento da 

ciência. 

O século XX foi marcado pela racionalidade que direcionou nossa compreensão acerca 

da realidade. Essa razão influenciou, ainda, na forma reducionista, compartimentada e 

disjuntiva de se perceber o mundo, dissociando esse mundo da ciência da ética, a mente do 

corpo, questionando os três pilares da certeza. 

A ordem, primeiro pilar, foi construída a partir das concepções deterministas e 

mecanicistas de Newton. Isso quer dizer que, por trás de qualquer desordem, há sempre uma 

ordem a ser encontrada. Hoje, a partir das contribuições de Morin (1998), as noções de ordem 
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e desordem não necessariamente se excluem. 

A separabilidade, segundo pilar, traduz-se em um princípio cartesiano que preza pela 

importância da análise e por entender que o observador não interfere em sua observação. 

Sabemos, nos dias atuais, a partir das contribuições do físico Heisemberg, que uma mudança 

radical de pensamento vai ressaltar o contrário: o observador interfere na sua observação. 

A razão, terceiro pilar, refere-se, também, à lógica indutivo-dedutivo-identitária 

direcionada com a identificação com a razão absoluta. Popper havia tirado o valor da prova 

absoluta da indução, na qual era possível atingir uma lei geral por meio de casos singulares, 

conforme Morin (1997). Popper observou que não é aceitável afirmar uma lei do tipo “todos 

os cisnes são brancos”, por nunca ter visto um cisne negro. 

Essa evolução histórica acerca do conhecimento nos permite entender que a história de 

vida de quem cria, de quem escreve, de quem lê e de quem observa, reflete seu modo de ser, 

pensar, perceber, interpretar, compreender e agir sobre a realidade de forma única. 

A curiosidade epistemológica nos aproximou do paradigma da complexidade. Isso 

porque o conhecimento opera por seleção e rejeição de dados. Dados significativos são 

aceitos e operados, dados não significativos são rejeitados, isto é, une (identifica) e separa 

(disjunta), hierarquiza (o mais importante do menos importante) e centraliza (em função de 

um núcleo); essas operações, em que se usa a lógica, são de fato a organização do 

pensamento, conforme Morin (1997). 

Morin (1991) não refuta que por trás de todo conhecimento há sempre um paradigma 

que direciona, que promove a seleção dos dados e as operações lógicas, desempenhando um 

papel, mesmo de forma inconsciente, mas soberano, no controle do pensamento, 

caracterizando-se como supraconsciente. É, na verdade, o paradigma, as estruturas do 

pensamento, imprintings culturais27, que comandam o nosso modo de pensar, de agir e de 

conhecer. 

O avanço científico tem contribuído para o que chamamos de especialização do 

conhecimento, ou ainda à chamada especialização fechada. Esse conhecimento especializado 

tende a desvincular o objeto de sua multidimensionalidade, percebendo-o de forma isolada, 

descontextualizada, considerando-o apenas a partir da lupa da racionalidade, do científico. 

Morin (2010, p. 41), sobre a especialização, assim denomina: “[...] especialização que 

                                                           
27  Morin (2011, p. 28), assim apresenta o termo: “[...] imprinting cultural marca os humanos desde o 

nascimento, primeiro com o elo da cultura familiar, depois da cultura da escola, prosseguindo pela 

universidade e na vida profissional”. 
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se fecha sobre si mesma, sem permitir sua integração na problemática global ou na concepção 

de conjunto do objeto do qual ela só considera um aspecto ou uma parte”. Percebendo na 

especialização um conhecimento vazio, abstrato, isso porque tal especialização tende a não 

considerar o todo, fragmentando o objeto de seu contexto e negando suas interrelações.  

A ótica cientificista de conhecimento, como vimos, fundamenta-se pelo isolamento de 

partes ou de fenômenos, gerando hiperespecializações que não interagem entre elas para a 

busca de uma compreensão da realidade contextualizada, a busca pela compreensão complexa 

dessa realidade.   

Entretanto, não há em Morin nenhuma contraposição às especializações, o que há é 

uma crítica à hiperespecialização, isto é, o fechamento das especializações em si mesmas. 

Morin sempre fez questão de reforçar a necessidade de diálogo entre os diversos saberes. É a 

mentalidade transdiciplinar defendida por ele. 

O saber parcelado, disjuntivo e fragmentado, fruto da incapacidade do homem na 

organização desse conhecimento, distancia-se da própria ciência, dificultando na compreensão 

da realidade. E a compreensão dessa realidade não pode ser simplista. A compreensão da 

realidade, na ótica do pensamento complexo, torna-se dinâmica e complexa. 

O pensamento complexo relaciona-se com a dúvida e com ela dialoga; articula-se com 

os sistemas, reconhecendo as relações partes e todo, numa verdadeira configuração 

holográfica, e considera fundamental a unidade na diversidade e a diversidade na unidade28. 

Morin (1995) busca, na discussão do real enquanto sistema aberto, a base de 

sustentação da complexidade. Isso porque um sistema aberto amplia a possibilidade de um 

pensamento complexo. A noção de sistema aberto, então, veio construir uma interface entre a 

termodinâmica e a ciência do ser vivo (um sistema aberto alimentando outro sistema aberto).  

A partir da ideia de sistema aberto, Morin (1995, p. 22) ressalta: 

 

Duas consequências capitais decorrem da ideia de sistema aberto: a primeira 

é que as leis de organização da vida não são de equilíbrio, mas de 

desequilíbrio, recuperado ou compensado, de dinamismo estabilizado. A 

segunda consequência, talvez ainda maior, é que a inteligibilidade do 

sistema deve ser encontrada, não apenas no próprio sistema, mas, também na 

sua relação com o meio ambiente, e que esta relação não é uma simples 

dependência, ela é constitutiva do sistema. 

 

                                                           
28  Morin (1995, p. 86) procura afastar-se do debate acerca do paradigma da simplicidade. Isso porque tem a ver 

com o próprio andamento da ciência: separar (distinguir ou desunir); unir (associar, identificar); hierarquizar 

(o principal) e centralizar, como já citado. 
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O meio ambiente e o homem como constitutivos, retomando a ideia de que um 

alimenta o outro, é simplesmente uma posição paradigmática, isso porque homem e objeto 

estão conectados, contrariando a lógica do cientificismo em que homem e objeto não estão 

interligados.  

Não há relação entre o observador e o observado. É mais que uma observação, é uma 

ruptura paradigmática (MORIN, 1995). Há uma mudança na concepção do que seja o 

objeto29, o que o pensador denomina de “[...] uma grande mutação no entendimento do que é 

o objeto (fenomenalmente individual e dotado de autonomia, ainda que relativa)” (MORIN, 

1995, p. 38). 

Morin (1995, p. 39), então, em relação ao mundo e ao sujeito, assim se manifesta: 

 

Nosso ponto de vista supõe o mundo e reconhece o sujeito. Melhor, ele 

coloca ambos de maneira recíproca e inseparável: o mundo só pode aparecer 

como tal, isto é, como horizonte de um ecossistema de um ecossistema, de 

horizonte da physis, para um sujeito pensante, último desenvolvimento da 

complexidade auto-organizadora. Mas tal sujeito só pode aparecer ao final 

de um processo físico no qual se desenvolveu, através de mil etapas, sempre 

condicionado por um ecossistema, tornando-se cada vez mais rico e vasto o 

fenômeno da auto-organização. 

 

Não há como a ciência, por si só, dar conta de toda a complexidade do conhecimento, 

ou seja, todas as possíveis análises da realidade. Nem mesmo a física, a química, a biologia, a 

psicologia ou a pedagogia. Como afirma Morin (1995), buscar a unidade (união) da ciência 

não implica em eliminar a subjetividade, a identidade de cada área do saber. Implica, sim, 

buscar a abertura desses campos do saber que se constituem, hoje, em áreas do conhecimento 

fechadas. 

O desafio da complexidade é compreender o pensamento simplificador, que separa e 

distingue. É a busca pela articulação dos saberes, pela religação do conhecimento, não 

separando as partes do todo e nem o todo das partes, nem a análise pela síntese. O pensamento 

complexo requer que não se possa isolar os objetos uns dos outros. A complexidade requer, 

ainda, a integração e o caráter multidimensional de qualquer realidade. 

Morin (2000b) tem a tarefa de descrever o problema da complexidade. Diz o pensador: 

 

Todos os problemas se situam em um nível global e, por isso, devemos 

mobilizar a nossa atitude não só para os contextualizar, mas ainda para os 

mundializar, para os globalizar; devemos, em seguida, partir do global para o 

                                                           
29  Para Morin (1995, p. 41), “[...] o objeto e o sujeito, entregues cada um a si próprios, são conceitos 

insuficientes”. Sujeito e objeto, então, são inseparáveis como já mencionado. 
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particular e do particular para o global, que é o sentido da frase de Pascal: 

“Não posso conhecer o todo se não conhecer particularmente as partes, e não 

posso conhecer as partes se não conhecer o todo”. Deveríamos, portanto, ser 

animados por um princípio de pensamento que nos permitisse ligar as coisas 

que nos parecem separadas umas em relação às outras. (MORIN, 2000b, p. 

48).  
 

Morin chama a atenção para a percepção da realidade, enquanto um grande tecido que 

precisa ser tecido, utilizando-se de fios múltiplos e interligados uns aos outros. Tudo está 

conectado: os fenômenos, as ações e as coisas. 

É a multidimensionalidade da realidade, que se torna possível graças a um 

funcionamento que está diretamente relacionado à ordem30 e à desordem31. Toda essa 

complexidade organizacional é solidária. Destaca Morin (1998, p. 316): 

 

Esses termos são solidários em anéis recorrentes em que a conjugação do 

generativo e do fenomenal constitui a própria auto-organização. Assim, há 

que conceber o generativo e o fenomenal como duas polarizações. De um 

lado, o pólo generativo, o da regeneração e da reorganização permanentes, 

da reprodução periódica; do outro, o pólo fenomenal, o da praxis de um ser 

vivo, da organização de suas trocas. 

 

Nesse sentido, então, o que temos é tudo solidário, é tudo tecido junto, um grande 

amplexo. A solidariedade dos termos, no limite, torna-se complexo. Morin (2000) já 

destacava a importância da solidariedade para a compreensão da complexidade. É nessa 

recursividade que o caráter multidimensional de toda a realidade se torna complexo. 

Quanto a essa multidimensionalidade, Morin (2000b, p. 101) assim se manifesta: 

 

Vivemos numa realidade multidimensional, simultaneamente econômica, 

psicológica, mitológica, sociológica, mas estudamos estas dimensões 

separadamente, e não umas em relação com as outras. O princípio de separação 

torna-nos talvez mais lúcidos sobre uma pequena parte separada do seu contexto, 

mas nos torna cegos ou míopes sobre a relação entre a parte e o seu contexto. 

Além disso, o método experimental, que permite tirar um "corpo" do seu meio 

natural e colocá-lo num meio artificial, é útil, mas tem os seus limites, pois não 

podemos estar separados do nosso meio ambiente; o conhecimento de nós 

próprios não é possível, se nos isolarmos do meio em que vivemos. Não seríamos 

seres humanos, indivíduos humanos, se não tivéssemos crescido num ambiente 

cultural onde aprendemos a falar, e não seríamos seres humanos vivos se não nos 

alimentássemos de elementos e alimentos provenientes do meio natural. 

 

O pensador francês demonstra insatisfação no sentido de se perceber que não 

                                                           
30  A ordem é tudo o que é repetição, constância, invariância, numa relação altamente provável, segundo a 

dependência da lei. 
31  A desordem é tudo que é irregularidade, desvio em relação a uma estrutura dada, aleatório, imprevisível. 



71 

 

 

pensemos esta realidade de forma conectada, interligada, interdependente entre os sistemas. 

Nesse sentido, a realidade percebida é aquela separada, fragmentada, disjuntiva e 

descontextualizada (entre o objeto e o observador). Pensando de forma descontextualizada, 

corremos o risco de uma interpretação simplificada ou reducionista da realidade, em sua ótica.  

Sobre a forma descontextualizada, simplificada e reducionista de se pensar a realidade, 

assim ressalta Morin (2000b, p. 15):  

 

Por outro lado, durante muito tempo, a ciência ocidental foi reducionista 

(tentou reduzir o conhecimento do conjunto ao conhecimento das partes que 

o constituem, pensando que podíamos conhecer o todo se conhecêssemos as 

partes); tal conhecimento ignora o fenômeno mais importante, que podemos 

qualificar de sistêmico, da palavra sistema, conjunto organizado de partes 

diferentes, produtor de qualidades que não existiriam se as partes estivessem 

isoladas umas das outras. 

 

É de fundamental importância mencionar que esta maneira de se pensar representa, 

ainda, um sistema educativo que a reforça. A sua crítica sobre como se vem pensando hoje é 

nesse sentido de se conhecer a partir do que isola ou reduz aspectos da realidade sem 

considerar as suas múltiplas relações.  

Sobre esse sistema educativo, Morin (2000b, p. 11) afirma: 

 

Ora, o nosso sistema educativo privilegia a separação em vez de praticar a 

ligação. A organização do conhecimento sob a forma de disciplinas seria útil 

se estas não estivessem fechadas em si mesmas, compartimentadas umas em 

relação às outras; assim, o conhecimento de um conjunto global, o homem, é 

um conhecimento parcelado. Se quisermos conhecer o espírito humano, 

podemos fazê-lo através das ciências humanas, como a psicologia, mas o 

outro aspecto do espírito humano, o cérebro, órgão biológico, será estudado 

pela biologia. 

 

Morin anuncia sua posição contrária a essa maneira de se pensar, quanto à forma que 

as pessoas estão pensando ou são educadas a pensar. Para o pensador francês, a maneira de se 

pensar deve ser guiada pelo que se denominou de paradigma32 da complexidade, em oposição 

à forma compartimentada, fragmentada e disjuntiva, e, ainda, propondo, em contrapartida, 

uma reforma educacional que possa oferecer uma educação de qualidade, uma forma de 

pensar que religue os conhecimentos. 

A incerteza, enquanto desafio da complexidade, é, segundo Morin (2011), a 

possibilidade de se pensar em instrumentos para abordar o conhecimento que nos permitirá 
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pensar a complexidade. Ainda de acordo com o pensador francês, esses instrumentos são 

chamados de princípios organizadores da complexidade. 

Os princípios organizadores que auxiliam para a compreensão do pensamento 

complexo são: princípio dialógico, princípio recursivo e princípio hologramático. 

Princípio dialógico: é o princípio que afirma que, na realidade, há forças opostas ou 

contrárias sempre atuando e que são, por necessidade de funcionamento do real, ao mesmo 

tempo, complementares e antagônicas.  

É o princípio que nos ajuda a pensar algumas lógicas que se complementam e se 

excluem. Tal qual coloca Morin (1995), é o que permite manter a relação dual na unidade.  

Morin (1998, p. 189) ressalta que “[...] é preciso encontrar o caminho para um pensamento 

dialógico”, senão iremos repetir os mesmos erros, os mesmos vícios da redução e a 

homogeneização do saber. 

Princípio recursivo: é o princípio que afirma que na realidade há processos cujos 

efeitos podem ser causadores de suas causas. Ou seja, é negar o determinismo linear. Morin 

(1998, p. 60) explica essa recursividade: “[...] uma vez que a objetividade remete ao consenso, 

e que este remete à comunidade que remete à tradição crítica, se desconstrói e se reconstrói 

sem cessar, já que existe um movimento ininterrupto”. Na verdade, é o princípio da 

simultaneidade que explica, por exemplo, que o sujeito produz a sociedade em que está 

inserido ao mesmo tempo em que ele é produzido por essa sociedade.  

Rompe-se com a linearidade da ideia, isto é, o de causa e efeito, uma vez que o efeito 

retorna sobre a causa em um ciclo auto-organizador e também produtor. É assim, ainda, com a 

subjetividade humana: ela é, de certa forma, resultado de condições sociais, biológicas e 

culturais. Entretanto, ao se constituir, a subjetividade de cada pessoa retroage sobre a 

sociedade, sobre a cultura e até sobre o ser biológico. Nas palavras de Morin (1995, p. 74), 

“um ciclo auto-constitutivo, auto-organizador e auto-produtor”. 

Princípio hologramático: é um princípio derivado da ideia de holograma. Morin 

(1998, p. 181) define assim o holograma: “[...] é a imagem física cujas qualidades de relevo, 

de cor e de presença são devidas ao fato de cada um dos seus pontos incluírem quase toda a 

informação do conjunto que ele representa”. Esse princípio indica, como em um holograma, 

que cada parte contém praticamente a totalidade da informação do objeto representado. Na 

                                                                                                                                                                                     
32  Morin (1995, p. 15) define paradigma: “[...] são princípios supralógicos de organização do pensamento […] 

princípios ocultos que governam a nossa visão das coisas e do mundo sem que disso tenhamos consciência”. 
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sistemática complexa, não só a parte encontra-se no todo, mas o todo encontra-se igualmente 

na parte. Esse princípio traz a ideia de ultrapassar o reducionismo, que vê apenas as partes, e o 

holismo, que vê apenas o todo. 

Os princípios do pensamento complexo, conforme o próprio Morin (1995, p. 75), “[...] 

serão necessariamente princípios de disjunção, de conjunção e de implicação. A partir desses 

três princípios podemos pensar no sistema auto-eco-organizador. 

O todo não se constitui sem as partes e nem estas sem o todo, ou seja, o todo se aplica 

pelas partes e as partes pelo todo. Isso ocorre, também, com a subjetividade. Cada um de nós 

carrega a quase totalidade das informações do contexto no qual nos constituímos. Somos 

marcados por nossas totalidades, assim como nós a marcamos. 

Se na ótica da contemporaneidade, o sujeito se situa/situava em um plano materialista, 

linear, determinista e fragmentado, o novo paradigma emergente o posiciona em um plano 

onde todos os fenômenos mantêm uma relação de interdependência, de interatividade e de 

inter-retroatividade, em uma realidade perpassada pelas incertezas, imprevisibilidades, acasos, 

contradições.  

Em síntese: complexidade. Sob essa lupa, Morin (1995, p. 13) define:  

 

A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido 

junto) de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados: ela coloca 

o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é 

efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. 

 

Nesse sentido, a complexidade tem como fundamento o movimento, a conjugação, a 

articulação dos diversos saberes e conheceres fragmentados, nas diversas áreas do 

conhecimento, sem deixar de lado sua essência e a sua particularidade, inerente a cada 

fenômeno, ligando e religando corpo e mente, natureza e cultura, sujeito e objeto, objetividade 

e subjetividade, arte, ciência, filosofia, pedagogia.  

A complexidade desprende-se da banalização de seu termo, isto é, complicação, para 

interagir, com a noção de ordem, desordem, organização, unidade e diversidade, como já 

descrevemos (MORIN, 1995, p. 7). A complexidade é o desafio, não a resposta, buscando 

uma possibilidade de se pensar por meio da complicação, das incertezas e contradições. 

Na realidade, a complexidade torna-se um macroconceito que comporta a empiria, a 

lógica e o racional. Precisamos aceitar que uma parte do real é irracionalizável, conforme 

Morin (1995). Isso porque a complexidade surge, no primeiro momento, como confusão, 
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dificuldade, implicando, ainda, na imperfeição e na aceitação da irredutibilidade. 

É urgente a construção de uma nova sociedade a partir de uma compreensão de mundo 

mais solidária e de uma reorganização do conhecimento que tenha na reforma do ensino sua 

base de sustentação. A complexidade propõe uma educação que respeite a condição humana, 

favorecendo problematizar o contexto em que estamos inseridos e repensar práticas 

reducionistas. 

O pensamento complexo possibilita pensar a organização do conhecimento por meio 

de operações de ligação e de separação, num verdadeiro anel recursivo. O conhecimento, 

então, é resultado da construção dialógica entre o organismo e sua relação com o meio 

ambiente. O conhecimento está diretamente ligado à vida. 

Quando lançamos mão para a compreensão de um determinado fenômeno, curiosidade 

essa comum a todos e em qualquer situação nos envolvemos com a complexidade da condição 

humana: biológica, psíquica, social, afetiva, racional. Essa condição humana envolve, ainda, 

sabedoria e loucura, o prosaico e o poético. É o que Morin chama de homo complexus33. 

Morin (2011), ainda sobre os caminhos da complexidade, propõe um método 

interligado entre si, um método conexo, que, parafraseando Antonio Machado, segue o verso: 

“viajante, não existe caminho, o caminho nasce de tua caminhada”. O pensamento complexo 

nos convida para uma caminhada sem um trajeto traçado e objetivo; e, frente a tudo isso, nos 

entrega o desafio de se pensar a própria complexidade.  

Interessante destacar que Morin não se vê e nem clama para si como o dono do 

paradigma da complexidade, apenas o anuncia. Morin (1995, p. 112) assim se manifesta: 

 

Eu não posso tirar, nem pretendo tirar do meu bolso um paradigma da 

complexidade. Um paradigma [...] é no fundo, o produto de todo um 

desenvolvimento cultural, histórico e civilizacional. O paradigma da 

complexidade surgirá do conjunto de novas concepções, de novas visões, de 

novas descobertas e de novas reflexões que vão conciliar-se e juntar-se.  

 

Ainda em Morin (2011, p. 78), a “[...] religação deve substituir a disjunção e apelar à 

‘simbiosofia’, sabedoria de viver junto”. Assim, compreendendo que todo conhecimento pode ser 

                                                           
33  Edgar Morin (2007b, p 140), quando fala do homo Complexus diz: “se o homo é, ao mesmo tempo sapiens e 

demens, afetivo, lúdico, imaginário, poético, prosaico, se é um animal histérico, possuído por seus sonhos e, 

contudo, capaz de objetividade de cálculo, de racionalidade, é, portanto, homo complexus.[...] A bipolaridade 

homo sapiens-demens exprime aos extremos a bipolaridade existencial das duas vidas que tecem as nossas 

vidas, uma seria utilitária, prosaica, a outra seria lúdica, estética, poética. A brecha entre o real e o espírito 

humano [mente]. O ser humano é bipolarizado entre demens e sapiens. Mais ainda, está sapiens em demens e 

demens em sapiens, em yin yang um contendo o outro. [...] é o paradoxo da riqueza, da prodigalidade, da 

infelicidade da felicidade do homo sapiens-demens”. 
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usado para manipulação e que o pensamento complexo leva a uma ética da solidariedade e da não 

coerção (alimentando assim a própria ética), podemos pensar em uma “ciência com consciência”. 

A complexidade é complexa. O debate sobre o pensamento complexo só pode ser 

viável a partir do próprio paradigma da complexidade. Despir-se das lógicas lineares, dos 

reducionismos e do holismo é o desafio.  

A discussão deve considerar a transdisciplinaridade e a complexidade; na prática, 

devemos fazer um exercício em busca da abertura. Compreender a complexidade requer 

pensar complexamente. 

A partir do referencial moriniano, como já exposto, de seu vasto arcabouço teórico, 

elegemos três categorias explicativas que serão os aportes interpretativos deste trabalho, cujas 

definições apresentamos a seguir. 

 

3.2.1 Interatividade 

 

A interatividade refere-se à relação entre fenômenos, objetos, sujeitos, que se 

influenciam mutuamente, indicando que todo comportamento de um sistema influencia e é 

influenciado pelo comportamento do outro. Interações implicam ações mútuas, recíprocas, e é 

a partir delas que emerge um novo sistema, uma unidade complexa ou, então, surge um novo 

comportamento. 

 

3.2.2 Complexidade 

 

Categoria central do pensamento de Morin, complexidade implica a necessidade de 

ver qualquer sujeito ou objeto relacionalmente, inserido num meio com o qual interage e do 

qual é dependente. Epistemologicamente, isto nos indica que o foco na pesquisa não está no 

sujeito e nem no objeto, mas nas relações e conexões que emergem a partir das interações que 

ocorrem no processo.  

 

3.2.3 Simplificação 

 

Trata-se de uma categoria explicativa sobre um dado fenômeno, que visa demonstrar 

que a parte está no todo. É o caminho mais fácil em busca do conhecimento que se 
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apresenta complexo ou de difícil compreensão. É a ideia generalizante segundo a qual é 

necessário seguir, cegamente, a parte em detrimento do todo, demonstrar um aspecto e ter-

se a anuência da comunidade científica quanto à produção de um conhecimento científico 

(MORIN, 1995).  

Morin (1995, p. 103), sobre o princípio da simplificação, assim observa: 

 

A redução e a simplificação foram métodos heurísticos. Assim, por exemplo, 

foi preciso simplificar, ou seja, pôr entre parênteses o problema do sujeito 

para ver apenas o objeto; foi preciso isolar o objeto estudado tanto do sujeito 

que o concebe quanto de seu ambiente. Há que reconhecer que essa 

simplificação, essa disjunção, essa redução conduziram a progressos 

fabulosos, uma vez que a obsessão do elementar e da lei simples conduziram 

à descoberta da molécula e, posteriormente, do átomo e da partícula A 

procura de uma grande lei do universo conduziu à genial teoria de Newton e, 

depois, à não menos genial teoria de Einstein. 

 

É inegável que a simplificação teve seu papel de destaque na história do conhecimento 

científico, como afirma Morin, entretanto, hoje, essa simplificação esgotou-se. Entretanto, a 

complexidade não tem intenção de simplesmente substituir o paradigma da simplificação, 

pelo contrário, a partir dele, “[...] permitir programar e esclarecer” (MORIN, 1998, p. 176). 

Precisamos, sim, refletir sobre os erros mentais, os erros intelectuais e os erros da 

razão. O domínio da simplificação, hoje, é inconsistente. A educação, nesse processo de 

lançar luz às cegueiras do conhecimento, tem a missão de demonstrar que não há 

conhecimento, em nenhuma instância, que não esteja à mercê do erro e da ilusão. 

Isso porque estamos vivendo na era das incertezas, das contradições, das cegueiras do 

conhecimento, do erro e da ilusão (MORIN, 2011). Enfrentar o paradigma da simplificação 

que reinou durante séculos e ainda hoje persiste em nossa sociedade, somente por meio da 

educação, de uma verdadeira reforma educacional. 

 

3.3 Meios de comunicação 

 

Dentre os principais meios de comunicação34, a televisão é o que apresenta o maior 

alcance entre os brasileiros. De acordo com dados da FIA35 (2010), cerca de 66,1% da 

população ouvida afirmaram ter acesso à TV.  

                                                           
34  Considerando Silva (2016), os meios de comunicação de massa são: televisão, rádio e mídia impressa. 
35  Fundação Instituto de Administração. 
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A mesma pesquisa indica que a Internet36 está presente em 56,2% dos que afirmam ter 

o acesso. Esses dados são interessantes para o nosso trabalho, pois demonstram a importância 

desse meio de comunicação para a disseminação de informações e para fins desta 

investigação. Silveira (2008, p. 35) apresenta a Internet da seguinte forma: 

 

A Internet é uma rede em constante evolução. Ela é fundamentalmente 

inacabada. Suas regras básicas, os protocolos principais, são abertos e 

desenvolvidos colaborativamente. Seus dois elementos estruturantes, [...] 

foram a reconfiguração constante e a recombinação das tecnologias e dos 

conteúdos. Na Internet é possível criar não apenas novos conteúdos e 

formatos, mas, principalmente, é permitido criar novas soluções 

tecnológicas, desde que se comunique com os protocolos principais da 

rede. 

 

Em relação ao rádio, aos jornais e às revistas, a pesquisa citada indica que quase 60% 

dos entrevistados declararam ter acesso a tais meios de comunicação. Abaixo, tabela 

informativa com os principais dados da pesquisa. 

 

Tabela 2 – Frequência de acesso aos meios de comunicação  
Frequência Assiste TV Ouve Rádio Lê Jornal Lê Revista Acesso à Internet 

Nunca 01,0% 08,6% 29.4% 21.6% 05.9% 

Às vezes 31,0% 59,0% 57.3% 58.4% 32.7% 

Sempre 66,1% 28.9% 09.4% 17.0% 56.2% 

Neutro37 01,9% 03,5% 03,9% 03.0% 05,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Construído pelo pesquisador a partir da revisão da literatura 

 

Nessa interface, interessante destacar os trabalhos de um importante órgão do Governo 

Federal, denominado Comitê Gestor da Internet no Brasil38. Os trabalhos desse Comitê datam 

do ano de 1995, quando a Internet encontrava-se em processo de democratização, resumindo-

se às grandes instituições privadas de ensino e de pesquisas. 

Em 2005, a partir dos trabalhos do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o Governo 

Federal cria o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, dando maior agilidade aos 

trabalhos relacionados às tecnologias da informação e da comunicação. 

Alguns dados tabulados por esse Comitê Gestor, referentes ao uso dos computadores e 

da Internet no processo educativo, são fundamentais para nosso trabalho e fazem parte de 

                                                           
36  O Dicionário Houaiss (2010, p. 242), assim define Internet: “Rede mundial que, pela troca virtual de dados e 

mensagens, une computadores particulares, organizações de pesquisa, institutos de cultura, institutos 

militares, bibliotecas, corporações de todos os tamanhos; rede mundial de computadores. Etimologia do 

inglês: internet. Substantivo feminino. Internet é sinônimo de web.” 
37  Entrevistados que não opinaram. 
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cinco importantes gráficos a seguir apresentados.  

  

Gráfico 1 – Escolas por tipo de computador 

 

Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil (2014). 

 

O primeiro gráfico nos dá uma informação muito importante porque demonstra que 

quase a totalidade das escolas públicas brasileiras possui computador. São computadores de 

mesa, os mais usuais. A disponibilidade desse recurso aos alunos é uma realidade, de acordo 

com o Comitê Gestor. 

 

Gráfico 2 – Local de instalação dos computadores 

 

Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil (2014). 

                                                                                                                                                                                     
38  Para maiores informações, visitar o sítio <nic.br> que traz uma retrospectiva dos trabalhos desenvolvidos por 

esse órgão governamental. 
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O segundo gráfico, referente ao local onde esses computadores estão instalados, não 

confirma os direcionamentos dados pelo MEC, quando da entrega dos computadores às 

escolas públicas. Isso porque a maioria dos computadores ainda está alocada nas Salas das 

Equipes Técnicas, isto é, da Direção, Coordenação e Supervisão. 

Os Laboratórios de Informática, locais recomendados para a instalação desses 

computadores, aparecem em segundo lugar nos dados coletados, em percentual. A sala de 

aula também aparece na pesquisa. Esses dados são importantes para o debate do acesso à 

Internet na escola e suas interfaces, como a violência virtual, aqui denominada de 

cyberbullying. 

 

Gráfico 3 – Escolas com conexão à Internet sem fio 

 

Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil (2014) 

 

O terceiro gráfico, que tem relação direta com o nosso objeto de tese, refere-se ao 

acesso à Internet sem fio nas escolas. Em termos percentuais, mais de 70% das escolas 

públicas possuem acesso à Internet sem fio. A questão que se faz importante para o nosso 

trabalho é o uso desse acesso e as formas de acesso à Internet nessas escolas. Sabemos que o 

cyberbullying está presente no meio virtual, de forma conectada e em rede. 
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Gráfico 4 – Tipo de computador usado pelos professores 

 

Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil (2014). 

 

O quarto gráfico demonstra uma realidade inversa, o decréscimo do uso dos 

computadores de mesa pelos professores e o aumento do uso dos computadores portáteis. 

Esses dados demonstram que os professores têm se preocupado com o acesso e a 

divulgação de informações no meio virtual, principalmente para o uso desses dados em 

salas de aula. 

 

Gráfico 5 – Local de uso dos computadores 

 

Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil (2014). 
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O último gráfico, como esperado, comprova que o local de uso dos computadores tem 

sido a sala do gestor, em alguns estados, denominado sala da Direção. Muitos desses espaços 

têm sido utilizados para práticas de cyberbullying nas escolas, de acordo com o Comitê Gestor 

(2014). 

A necessidade urge, pois, o cyberbullying está na mídia, conforme dados apresentados 

anteriormente, e a influência dos meios de comunicação perpassa toda sua programação, hoje 

muito dedicada aos jovens. Os gráficos do Comitê Gestor têm demonstrado isso.  

Diariamente vemos nas mídias grandes reportagens sobre violência, das arenas dos 

estádios de futebol às pequenas lojas das cidades interioranas, são tipos específicos de 

violência, da física à simbólica. Além das constantes publicações, nas redes sociais e nos 

jornais impressos, o que preocupa é a parcialidade, pois são instrumentos formadores de 

opinião.  

A violência passa a ser apreendida a partir de referências de seus autores, àqueles que 

as divulgam. As tragédias são assistidas a partir da lupa de quem filma. Fatalmente estamos à 

mercê de conceitos fragmentados, expostos de maneira estanque e descontextualizados. 

A partir das leituras de Montoro (2001), a ausência de uma noção ética sobre aquilo 

que é produzido e transmitido, tende a ser espetacularizado. Apenas a busca frenética pela 

audiência. Ressalta a autora: 

No plano do discurso visual, percebemos que o tratamento informativo 

oferecido nas reportagens é mediado por angulações originais, câmeras 

subjetivas, e o constante uso do som ambiente, forte fator de verossimilhança 

e elemento básico da tessitura dramática do espetáculo de imagens e 

metáforas de violência nos telejornais. (MONTORO, 2001, p. 24). 

 

É comum, ainda, que a mídia, de acordo com Minayo (2000), dê visibilidade às 

grandes tragédias; em contrapartida, as vítimas são esquecidas ou pouco lembradas, pois o 

show é a tragédia em si. Com poucas exceções, a vítima tem espaço. Como se tais vítimas não 

existissem nesse cenário violento. 

Buscamos em Moura (2011) tal reflexão; a mídia não leva em consideração as 

testemunhas, não reconhece que os agressores também têm necessidade de tratamento 

psicológico e dão ênfase apenas ao fato em si, pouco se aprofundando no contexto em que 

ocorre. 

Entendemos que a mídia propicia e provoca a espetacularização; esse show não é 

exclusivo dos meios de comunicação, mas de toda a sociedade. O que importa à mídia são os 

assuntos que dão audiência, que provoquem comoções, ampliando e explorando o resultado 
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de uma violência, cujos resultados são imensuráveis. 

Concordamos com Minayo (2000), sobre a questão da banalização da violência. Isso 

apenas contribui para o esquecimento do fato violento, da tragédia que não dá ibope. Ainda 

em Minayo, a influência maior da mídia sobre violência social é no sentido da sua 

banalização. 

 Especial atenção, contudo, deve ser dado à Internet39 devido às suas particularidades 

de uso e pelas ferramentas que a compõem. A Internet, além de proporcionar a interatividade, 

é dinâmica, e sua flexibilidade garante que o internauta usufrua de três situações distintas de 

comunicação – a de um para um, a de um para muitos e a de muitos para muitos – 

estabelecendo a comunicação nas redes sociais40.  

Assim, a Internet, vem se tornando um espaço de grandes possibilidades, no qual são 

construídas, postadas, disseminadas e consumidas mensagens em vários formatos, de fotos a 

vídeos.  

De acordo com Recuero (2010), a Internet trouxe um fascínio pelas redes sociais. Essa 

adesão às redes sociais está intimamente ligada aos princípios baseados em troca, 

participação, colaboração e compartilhamento das mensagens, de forma síncrona, 

principalmente. 

É inquestionável que hoje, apesar das desigualdades entre as regiões e países41, a 

Internet faz parte do cotidiano das pessoas, fazendo parte, ainda, de sua comunicação e, dessa 

forma, as experiências são mediadas pelas tecnologias digitais.  

Nesse sentido, Silva (2016, p. 168) assim se manifesta acerca da Internet: 

 

Carregamos a internet conosco em nossos bolsos. Podem ser tecidas nas nossas 

roupas. Informações de nossas vozes, movimentos e rostos podem ser levantadas e 

armazenadas no que chamamos hoje de “cloud”, e combinadas com outros dados. 

 

A era da TIC nos impulsiona para o uso constante da Internet e, como Lévy (1998, p. 

17) já anunciava: 

 

A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais que 

envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação inventiva. A 

escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a composição musical, a visão e a elaboração das 

                                                           
39  Rede mundial de computadores, cf. Houaiss (2010, p. 242). 
40  Os sites de redes sociais, cf. Recuero (2010), são espaços que suportam tais redes e permitem que elas se 

expressem na Internet. 
41  De acordo com o IBPaD (2015), ressalta-se que a tecnologia, e, portanto, a Internet, não tem sua penetração 

homogênea na sociedade. Ainda há regiões e países completamente excluídos deste acesso: a Internet se 

massificou de forma desigual em nossa sociedade. Para saber mais, acessar: <http://www.ibpad.com.br/>. 
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imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o aprendizado, reestruturados por 

dispositivos técnicos inéditos, estão ingressando em novas configurações sociais. 

 

Estamos conhecendo e, ao mesmo tempo, conectados a um mundo extraordinário, 

chamado Internet, universo esse terreno fértil para estudos e pesquisas, a partir das mais 

variadas vertentes teóricas.  

Para Castells (2003), a “galáxia da Internet” vem mostrando as grandes 

transformações que acontecem no seio da sociedade, dos negócios às causas sociais. Em 

relação a todo esse sistema tecnológico que influencia as relações sociais, assim posiciona-se 

Castells (2003, p. 414): 

 

Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas 

criam o conteúdo da nossa cultura. Como a cultura é mediada e determinada 

pela comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e 

códigos historicamente produzidos, são transformados de maneira 

fundamental pelo novo sistema tecnológico, e o serão ainda mais com o 

passar do tempo. 

 

Como o próprio Castells (2003) afirma, nossa cultura transforma e é transformada por 

esse sistema tecnológico. Com o sistema tecnológico evoluindo constantemente, a nossa 

cultura também mudará. 

A Internet tem evoluído de tal forma e suas interfaces cada vez mais atrativas, aliando-

se aos aparelhos celulares de última geração, que hoje não há como se pensar em não estar 

conectado.  

Isso tem possibilitado a aproximação com internautas de todo o Brasil, de todos os 

países e continentes, sem barreiras da língua, e isso é imensurável. A Internet está 

aproximando milhares de pessoas em milhares de formas diferentes.  

 

3.4 Etnografia virtual 

 

Tradicionalmente nos referimos à noção de tempo a partir da perspectiva presencial, 

isto é, a observação do fenômeno a ser pesquisado, em espaço definido, o lugar certo e 

predeterminado. 

É compreensível, com o advento da Internet, consolidando e estruturando um novo 

universo de interação, o que Lévy (2008) denominou de ciberespaço; a curiosidade científica, 

principalmente dos etnógrafos, direcionou-se para esse novo mundo. 

Em nosso trabalho, uma parte da pesquisa, foi totalmente construída com base em 
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observação de três comunidades no Facebook, isto é, em uma rede social, resultante desse 

novo mundo, o ciberespaço. 

Entra em cena, então, a etnografia virtual, proposta por Hine (2010), considerada ideal 

para as características do nosso trabalho, em que a noção de espaço não pode ser limitada ao 

que comumente denominamos de espaço presencial.  

A etnografia virtual permite a observação das interações mediadas por computadores 

conectados na Internet, isso porque ela percebe o ciberespaço muito mais do que apenas um 

espaço de trocas de informações: nesse novo mundo, os internautas criam conexões e 

relacionamentos, num verdadeiro espaço de sociabilidade. Em relação à etnografia virtual, 

define Hine (2010, p. 13): 

 

[…] metodologia ideal para iniciar esses estudos, na medida em que pode ser 

usado para explorar as complexas interrelações existentes entre as 

afirmações que estão previstas para as novas tecnologias em diferentes 

contextos: em casa, espaços de trabalho, nos meios de comunicação de 

massa, e em revistas e publicações acadêmicas. Uma etnografia da Internet 

pode observar em detalhes as maneiras em que nós experimentamos a 

utilização de uma tecnologia.     
 

 

Tal metodologia torna-se ferramenta essencial para se pensar a Internet e suas várias 

interfaces, no sentido de se compreender como se configura seus usos e práticas. Ainda em 

Hine (2015), o acesso à tecnologia e à Internet foram determinantes para transformar nossa 

relação com o ciberespaço. Essa tal de Internet, como aponta a autora, tornou-se um 

fenômeno de massa. 

Nesse sentido, precisamos entender as inúmeras possibilidades de interações, 

mediadas por computadores, facilitadas pelo uso da Internet. Mundo esse em que a tecnologia 

avança dia a dia e o que é novo torna-se obsoleto no mês seguinte.  

A etnografia virtual possibilita uma observação mais direta e atenta das redes sociais, 

incluindo a possibilidade de observação das postagens, mensagens e o emaranhado das 

relações sociais.  Diante de características específicas, tais como dinamismo e complexidade, 

as redes sociais não deixam de reproduzir valores e também possibilitar ressignificações. 

No ciberespaço, por meio da observação, há a necessidade de se achar espaços de 

convivência, o que foi feito nesse trabalho a partir das três comunidades virtuais selecionadas. 

Essa observação permite a verificação dos formatos das interações, como se dão esses 

relacionamentos, as trocas de experiências e os códigos utilizados (SILVA, 2016). 
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Teóricos da atualidade que estudam a cibercultura, Lévy (1998) e Hine (2010, 2015) 

alertam sobre a indissociabilidade de se estudar os ambientes virtuais online e offline, como 

mundos diferentes da vida dos internautas. De acordo com esses autores, esses ambientes já 

estão numa simbiose sem volta, imperceptível, parte integrante do cotidiano de seus usuários. 

Assim é colocado por Hine (2015, p. 10): 

 

Na medida em que a Internet se incorporou na existência cotidiana e o 

entrelaçamento de práticas materiais e digitais se aprofundou, o potencial de 

campos de estudo diversificou-se e as conexões potenciais para os 

etnógrafos multiplicaram-se. 

 

Precisamos entender, estudar e pesquisar com mais frequência o fenômeno das 

comunidades virtuais, em virtude de sua popularização e da democratização do acesso aos 

vários formatos de textos postados, transformando-se em ambientes importantes de 

sociabilidade e de relações pessoais, como já mencionamos. Nesses espaços, os internautas se 

relacionam, trocam experiências, criam vínculos afetivos e emocionais, além de redes de apoio.  

Silva (2016) destaca que o mais interessante nessas comunidades é que essa 

interatividade nem sempre é precedida de um contato físico. Nas palavras do autor: 

 

As comunidades online mais comuns são aquelas que abrangem interesses 

sociais e culturais humanos, como associações comerciais, grupos políticos e 

de discussões políticas, fãs de esportes, de músicas, de programas de 

televisão ou de celebridades, grupos comunitários, grupos de estilo de vida, 

grupos de apoio médico, grupos de questões pessoais ou psicológicas, 

organizações religiosas ou espirituais, sindicatos, grupos étnicos, entre 

outros. (SILVA, 2016, p. 36). 

  

Outro destaque interessante, ainda sobre as comunidades na Internet, é dado por Silva 

(2016, p. 3), citando Howard Rheingold, professor do Departamento de Comunicação da 

Universidade de Stanford: 

 

Agregações sociais que emergem da rede quando um número suficiente de 

pessoas empreende discussões públicas por tempo suficiente e com 

suficiente sentimento humano para formar redes de relacionamentos 

pessoais. 
 

 Por fim, em termos de etnografia virtual, a complexidade dessas comunidades 

contribui e possibilita o desenvolvimento de questões sociais e culturais por parte de seus 

usuários, principalmente as questões emocionais e de existência, sentimentos éticos e de 

honestidade, apoio, confiança e reciprocidade entre os usuários, além da própria sociabilidade. 
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3.5 Redes sociais 

 

Com o advento das tecnologias da comunicação e da informação, estamos diante de 

fenômenos da cibercultura42, tais como as redes sociais43. Pensar em cibercultura é ampliar 

horizontes, evitando-se uma visão parcial do contexto social e cultural. É considerar a cultura 

também fruto do universo tecnológico.  

A cibercultura é resultado e resultante das transformações tecnológicas e da gestão 

desse conhecimento. Ela retroage nas mediações tecnológicas e é marcada pelas ações e 

reações de uma sociedade em constante transformação. 

Castells (2000), quando se refere à cibercultura, a concebe como um conjunto de 

processos tecnológicos, midiáticos e sociais emergentes a partir da década de 1970, com o 

advento das telecomunicações e da informática da época.  

O uso das TICs, com todos os aparatos conectados à Internet, assim como as redes 

sociais, proporciona o contexto ideal para o que hoje estamos chamando de cibercultura. 

Ao buscar compreender o cyberbullying nas mídias virtuais, consideramos que a 

cibercultura, como já ressaltado por Castells (2003), é um espaço de grande fluxo de 

informações, fruto de uma sociedade da informação, dinâmica e com múltiplos referenciais, 

principalmente de base antropológica, conforme Lévy (1998). Nesse sentido, o ciberespaço é 

visto como um lugar em que os internautas deixam suas identidades, sua vida real e passam a 

imaginar uma vida virtual. 

A cibercultura não é e nem deve ser compreendida como um espaço fragmentado, 

isolado e acabado; pelo contrário, pensar em cibercultura é considerar toda a ação humana que 

nesse espaço passa a contar com todas as suas marcas. 

O poder das redes sociais, nesse contexto de cibercultura, tem impactado as grandes 

manchetes da televisão, principalmente quando há organização dos internautas para grandes 

movimentações sociais para as mais diversas finalidades, da luta dos sem-terra às 

reivindicações por penas mais severas para os casos de corrupção e violência sexual, por 

                                                           
42  Lemos (2003, p. 12) define cibercultura como a “[...] relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as 

novas tecnologias de base micro-eletrônica que surgiram com a convergência das telecomunicações na 

década de 70”. 
43  Silva (2016, p. 237) ressalta que “[...] uma rede social é uma estrutura social composta de indivíduos (ou 

organizações) chamados de ‘nós’, que são ligados (conectados) por um ou mais tipos de interdependência, 

como a amizade, parentesco, relacionamentos sexuais ou relacionamentos de crença, conhecimento ou 

prestígio”. 
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exemplo. E nem sempre foi assim. Há mais de vinte anos, a Internet era simplesmente um 

espaço ou um ambiente online pelo qual os internautas trocavam apenas textos, era restrita aos 

ambientes acadêmicos ou às organizações (CASTELLS, 2003), e muito cara. 

As redes sociais têm contribuído, ainda, para a organização de comunidades para fins 

específicos, graças à democratização ao acesso da informação. Atualmente, como já 

mencionado, os brasileiros têm acesso cada vez mais à Internet44, apesar das desigualdades no 

acesso a essa tecnologia. 

A democratização do espaço e da informação impulsionou a movimentação e a 

organização de redes sociais, principalmente no sentido de uma rede de proteção. Há 

comunidades que discutem assuntos variados e outras, específicos. Essa discussão se 

materializa em postagens, isto é, em opiniões e comentários nos espaços virtuais, formando 

laços de sociabilidade, onde as trocas de experiências e a criação de vínculos sociais e 

afetivos transforma-se em verdadeiras redes de apoio. 

Recuero (2010) tem trabalhos que tratam da diferenciação entre redes sociais e mídias 

sociais. Em seu artigo Mídia x Rede Social, conhecido entre os pesquisadores da Tecnologia 

da Educação, apresenta diferenciação entre tais termos, assim defendendo: 

 

Primeiramente, para mim, rede e mídia social são coisas diferentes. As redes 

sociais são metáforas para os grupos sociais. Já a "mídia social" (sem entrar, 

aqui, no mérito do termo), é um conjunto de dinâmicas da rede social. 

Explico: são as dinâmicas de criação de conteúdo, difusão de informação e 

trocas dentro dos grupos sociais estabelecidas nas plataformas online (como 

sites de rede social) que caracterizam aquilo que chamamos hoje de mídia 

social. São as ações que emergem dentro das redes sociais, pela interação 

entre as pessoas, com base no capital social construído e percebido que vão 

iniciar movimentos de difusão de informações, construção e 

compartilhamento de conteúdo, mobilização e ação social. (RECUERO, 

2010, p. 112). 

 

Na definição de redes sociais para Recuero (2010), como vimos, há o envolvimento de 

dois elementos essenciais: de um lado, os atores (sujeitos, repartições públicas, ONGs ou 

grupos de pessoas, o que ela denominará de “nós” da rede); do outro, as conexões, 

externalizadas pelas mídias sociais, sendo a mais conhecida, o Facebook. 

                                                           
44  Uma definição interessante acerca das redes sociais é aquela proposta por Manuel Castells (2000, p. 498), 

que define redes sociais como “[...] estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando 

novos pontos desde que consigam comunicar-se dentro dessa rede, quando existe um número suficiente de 

pessoas, em discussões suficientemente longas, com suficientes emoções humanas, para formar teias de 

relações pessoais em ambientes virtuais, alterando de algum modo o ‘Eu’ dos que nele participam”. 
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Recuero (2010), ao propor uma concepção de rede social na internet como um 

conjunto de nós e conexões, chama-nos atenção pela possibilidade de trocas sociais que 

possam acontecer nesse ambiente virtual. Isso porque há construção de valores nesse espaço, 

o que mobiliza internautas a manterem conversas virtuais. 

Quanto a esses valores construídos nas redes, Recuero (2010, p. 115) ressalta: “(1) 

visibilidade: consiste em que os nós de uma rede sejam visíveis, (2) reputação: um valor que 

combina percepção sobre algo e as consequências; e (3) autoridade: poder de influência de um 

nó na rede”. 

Todos esses valores relacionam-se entre si e o que se observa é que a reputação e a 

autoridade estão fundidas, conectadas, de forma que a reputação é um valor subjetivo, isto é, a 

percepção que se tem sobre um usuário; e a autoridade relaciona-se com um valor mais 

qualitativo (p. ex., número de curtidas, de comentários e de compartilhamentos de algum 

discurso postado e que viralizou na rede). 

Interessante apresentar a definição concebida por Garton, Haythornthwaite e Wellman 

(1997, p. 1), na obra Studying Online Social Network, configurando rede social “[...] quando 

uma rede de computadores que conecta uma rede de pessoas e organizações é uma rede 

social”. 

Costa (2008), sobre as redes sociais, lembra que tais redes tendem a agregar 

sentimentos de confiança mútua entre seus internautas, sentimentos que tendem de certa 

forma, a religá-los no sentido de combater injustiças, consolidando a própria cibercultura. Isso 

porque as redes sociais, também, já fazem parte do cotidiano dos internautas, das pessoas. 

Outra definição fundamental para mídias sociais é aquela proposta por Torres (2009, 

p. 113): 

 

As mídias sociais são sites na Internet que permitem a criação e o 

compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as 

pessoas, nas quais o consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor 

da informação. [...] quando me refiro a redes sociais estou falando dos sites 

ou recursos que permitem a interação e troca de informações entre pessoas, 

ou melhor, das redes de pessoas formadas por meio dos recursos dos sites 

que participam. 

 

Lévy (2008) tem trabalhos nessa área que caminham nesse sentido. Ele defende a 

importância das redes sociais, fruto desse avanço tecnológico aliado à conexão com a 

Internet, e ressalta ainda que essa importância está atrelada à potencialidade cooperativa das 
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redes sociais. Outro fator importante destacado pelo autor é que o ciberespaço permite às 

redes sociais importante fator de mediação.  

Nas palavras de Lévy (1998, p. 104) o ciberespaço possui “[...] vocação para 

interconectar-se e combinar-se com todos os dispositivos de criação, gravação, comunicação e 

simulação”. Essa capacidade de conexão, então, influencia consideravelmente em como 

processamos as informações e produzimos conhecimentos. 

As proposições de Lévy se legitimam quando vemos, por meio das mídias, forte apelo 

para grandes manifestações. O Brasil tem exemplos recentes sobre essa potencialidade das 

redes sociais, onde a vontade de um grupo, ou de vários grupos, transcende às redes sociais e 

ocupam ruas, avenidas e espaços públicos, contornando autoridades e se fazendo ouvir, para 

todos e para o mundo. Exemplo dessa capacidade de mobilização via redes sociais é a 

campanha “ninguémmereceserestuprada”, que levou milhares de pessoas às ruas das 

principais capitais brasileiras.45 

As redes sociais incorporam-se à rotina dos internautas e das instituições. Acessando 

aplicativos no trabalho ou em casa temos a comodidade de pagamento de compras. São as 

vantagens de um mundo dinâmico e em constante transformação. Graças à Internet. Um 

mundo conectado. Mundo sem fronteiras, sem barreiras físicas ou linguísticas. A interação 

deixa de ser apenas olho no olho e passa a acontecer no ciberespaço, por meio de conexões 

pela Internet.  

Computadores interligados em rede garantem a agilidade para a resolução de 

atividades rotineiras, como ir ao banco ou pedir pizza. Isso só é possível graças, novamente, à 

Internet. 

O mundo globalizado e suas transformações tecnológicas foram marcadas pelo 

advento da própria Internet que revolucionou o jeito de ser e de agir dos sujeitos. Os serviços 

hoje realizados a partir do acesso à Internet trouxeram infinitas possibilidades, tanto de 

serviços como de vendas, sem sair do aconchego de nossos lares. Isso provocou novas formas 

de se pensar e de olhar o mundo. 

De acordo com Nogueira (2009, p. 23), são novas formas de interação, mais acessíveis e 

democráticas. A Internet, como reitera o autor, “[...] é utilizada por todas as classes sociais, por 

pessoas de todas as idades, pelos setores públicos ou privados e quase tudo que fazemos passa 

                                                           
45  Para saber mais, acesse o link: <http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/04/nem-elas-nem-bninguem-

mereceb.html>. Acesso em: 18 ago. 2015. 

http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/04/nem-elas-nem-bninguem-mereceb.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/04/nem-elas-nem-bninguem-mereceb.html
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por um computador”. O mundo está cada vez mais conectado, interligado pela Internet, e essa 

realidade digital terá um consumidor, um internauta mais conectado e exigente também. 

Crespo (2011) nos chama a atenção para um admirável mundo novo que se apresenta à 

sociedade e veio para ficar, contribuindo para quebra de barreiras, como já comentamos, além 

de transcender fronteiras. O autor ainda ressalta que estamos vivendo numa verdadeira Aldeia 

Global, interligando todos, a todos os lugares.  E reforça: 

 

Em outras palavras, temos que o progresso tecnológico reduz todo o planeta, 

como é reduzida uma aldeia, havendo a possibilidade de se intercomunicar 

diretamente com qualquer pessoa que nela vive. A base, pois, que estrutura 

este conceito é de um mundo interligado, com estreitas relações econômicas, 

políticas e sociais, fruto da evolução das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, em especial da world wide web. (CRESPO, 2011, p. 36). 
 

 O avanço da tecnologia possibilita a troca de aparatos digitais e tecnológicos da noite 

para o dia, isto é, a cada dia novos aparelhos surgem e mais potentes, com capacidades de 

armazenamento de bytes para terabytes. Essa revolução tecnológica permite o surgimento de 

novos conceitos e motivam o consumo pelo consumo. É a obsolescência dos produtos digitais. 

É sabido que hoje em dia crianças, adolescentes, jovens e adultos já têm dificuldades 

para diminuir o tempo de conexão à Internet por meio de aparelhos celulares cada vez mais 

potentes e modernos. Computadores cabem no bolso. Tablets conquistaram espaços. Tudo 

isso devido à conexão com a Internet e, consequentemente, o acesso constante às redes sociais 

e aos sites de relacionamentos. 

Essa euforia com as redes sociais é fruto de uma gama de possibilidades de interação 

entre internautas de diferentes nacionalidades e, consequentemente, de culturas. O fluxo de 

informações é instantâneo e motivador; as possibilidades de trocas são imensuráveis, as 

composições diversas e acessíveis. É a espetacularização das redes sociais. 

Graças ao avanço tecnológico, são muitas as opções de comunicação digital. Nesse 

sentido, é interessante ilustrar esse momento efervescente das mídias sociais com a bela figura 

do especialista em comunicação digital, Brian Solis, em parceria com a JESS3, denominado 

The Conversation Prism, cujo objetivo do autor foi compilar as principais mídias sociais do 

momento. 
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Figura 8 – O prisma da conversação de Brian Solis 

 

 

 
Fonte: conversation.com (2015). 

 

De acordo com dados estatísticos do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o país, em 

2016, teve 58% de sua população usando a Internet, o que representa cerca de 102 milhões de 

brasileiros conectados à rede mundial de computadores. Nas palavras de Pinheiro (2011, p. 

47-48), observamos que: 

 

A sociedade humana vive em constante mudança: mudamos da pedra talhada 

ao papel, da pena com tinta ao tipógrafo, do código Morse à localização por 

Global Positioning System (GPS), da carta ao e-mail, do telegrama à 

videoconferência. Se a velocidade com que as informações circulam hoje 

cresce cada vez mais, a velocidade com que os meios pelos quais essa 

informação circula e evolui também é espantosa. 

 

Temos um paradoxo. Sabemos que a Internet facilita em muito nossa vida cotidiana 

em vários aspectos, da economia ao planejamento das atividades diárias; das compras aos 

pagamentos de boletos online; das rodas de conversa aos aplicativos de mensagens 

instantâneas. Entretanto, não sabemos como ela surgiu!  

Há o lado negro do mundo virtual, as práticas de cyberbullying, por exemplo, dentre 

outras destacadas por Marañon (2009, p. 15), que nos alerta: 

Infelizmente, a Internet também tem seu lado tenebroso: intrusos, vírus, 

scams, pederastias, máfias, pirataria, espionagem... Estes males vêm para 

manchar a visão idílica de uma rede de redes onde todos colaboram e 

compartilham informações e conhecimentos em paz e harmonia. Nós não 

podemos viver sem a Internet, mas não podemos confiar cegamente em seus 
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benefícios e nem mergulharmos descontroladamente em suas profundezas. 

Internet hospeda inumeráveis perigos. 

 

Lévy (1999, p. 47), em relação ao mundo virtual, chama a atenção para que não 

tenhamos a falsa ideia de que no ciberespaço tudo pode e não se pune; pelo contrário, ressalta 

o pensador:  

 

Não obstante, o ambiente virtual seja uma dimensão sui generis, ele é real, e 

não deverá ficar à margem da ordem jurídica vigente, haja vista que é o 

virtual toda a entidade “desterritorializada”, capaz de gerar diversas 

manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem 

contudo estar ela mesma presa a lugar ou tempo em particular.  

 

Primo (2007, p. 198) também se refere às tensões que perpassam o ciberespaço e que 

merecem ser trazidas para o debate: 

 
Os discursos tentadores de que a facilitada comunicação através da internet 

promoverá por si só mais bem-estar, amizade, crescimento intelectual e nos 

conduzirá finalmente a um regime mais democrático esconde 

deliberadamente toda discórdia e mesmo hostilidade debaixo do tapete. Os 

slogans cativantes de construção de um mundo “mais humano” a partir de 

mais comunicação também ignoram que o conflito é próprio do humano e 

que comunicação não é sinônimo de transmissão inquestionável nem de 

intercâmbio consensual 

 

Lévy (1996) contribui para a discussão sobre a oposição entre o que é ser virtual e real. 

Muitos se apegam a essas discussões para justificar a ausência de realidade quando se trata de 

interações advindas das tecnologias da informação e da comunicação. Afirma o pensador: 

 

Contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o 

complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha 

uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que 

chama um processo de resolução: a atualização. (LÉVY, 1996, p. 48). 

 

Atualmente temos no Congresso Nacional uma comissão para normatizar as práticas 

ilícitas advindas do ciberespaço. Praticadas por pessoas. Por gente. Com o advento da 

Internet, essa preocupação é salutar e se faz urgente. Principalmente quando milhões de 

pessoas usam as redes sociais e os sites de relacionamentos para comunicação ou para 

praticarem cyberbullying.  

É comum crianças, adolescentes, jovens e adultos acessarem as redes sociais para 

interação e trocas de mensagens, vídeos, áudios e fotos. É um caminho sem volta. E como 

todo caminho, tem suas pedras. O cyberbullying é uma rocha! Isso porque as pessoas usam as 
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redes sociais e os sites de relacionamentos para ampliar as amizades, buscar novos 

relacionamentos, abrir negócios ou, simplesmente, curtirem a tecnologia.  

Lima (2011), em relação à rede social, menciona que tal rede esbarra necessariamente 

no processo de conexão à Internet. Sem conexão, não há interação via redes sociais. Nas 

palavras do autor: 

 

[...] é uma página de Internet onde o usuário pode publicar um determinado 

perfil que julgar conveniente de si mesmo, anexando fotos, ideias, 

qualificações, hobbies e outros dados pessoais. Estas informações ficarão 

disponibilizadas aos amigos virtuais, de acordo com um critério de 

privacidade estabelecido pelo usuário ou pelo próprio site. (LIMA, 2011, p. 

56). 

 

Franco (2013, p. 117), ainda sobre rede social, destaca: 

 

Um processo de socialização, algum tipo de interação coletiva e social que 

pressupõe o partilhamento de informações, conhecimentos, desejos e 

interesses. Para tanto, variáveis microssociológicas, como afetos, simpatias, 

confiança, sentido de pertencimento, solidariedade, respeito, proatividade, 

reciprocidade, entre outras, precisam entrar em ação e balizar a relação que 

pessoas estabelecem entre si e no mundo virtual. 

 

Na evolução das redes sociais, a mais conhecida pelos brasileiros foi o Orkut, que teve 

seu início em 2004. Foi uma adesão extraordinária a essa rede. Seu criador foi Orkut 

Büyükkökten, considerado especialista na tecnologia da informação. O Orkut, enquanto uma 

das primeiras redes sociais de impacto, povoou o ideário de muitos jovens e adultos. 

Atualmente o Orkut não está ativo. 

Em meados de 2004 surge, também, o Facebook, pensado e idealizado por Mark 

Zuckerberg. De imediato, essa rede social seria para uso interno entre os acadêmicos da 

Universidade de Harvard. Transpondo os muros da universidade, atualmente tem usuários no 

mundo inteiro. 

De acordo com a instituição Serasa Experian (2012), o Facebook se tornou a rede 

social mais popular do Brasil com 34,15% de visitas. Outro dado importante, diz respeito ao 

site Youtube, site de compartilhamentos de vídeos, com 17,09% de visitas. 

Importante destacar que atualmente temos outras redes sociais de abrangência 

significativa no mundo e que atraem milhões de usuários, tais como: Ning, Tagged, Linkedin, 

MySpace, FourSaquare, Flickr, Sonico, Hi5, Dihitt, LiveJournal, Blogger, Formspring, etc. 
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O site www.e.life.com traz informações importantes para se compreender o alcance 

das redes sociais no Brasil. Aproximadamente 28% dos usuários brasileiros ficam seis horas 

por dia conectados à rede, de acordo com o site. 

Os dados permitem, ainda, afirmar que 87% desses usuários ficam conectados pelo 

celular por mais de 35 horas semanais e a maioria deles acessa as redes sociais, superando e-

mails, jogos e notícias. 

As redes sociais e os sites de relacionamento são tendências capazes de influenciar o 

comportamento humano; como tendência, a preocupação deve ser redobrada, pois tais 

ferramentas são instrumentos para práticas de cyberbullying e demais ações consideradas 

ilícitas, como golpes e disseminação de terror. 

Há o reverso da medalha também, as redes sociais e os sites de relacionamento podem 

ser importantes instrumentos para a democratização do conhecimento e para a difusão de 

informações de interesse público, para o bem comum.  

Por fim, alertamos para o mal do século: o cyberbullying. As redes sociais e os sites de 

relacionamento exercem fascínio em milhões de usuários, de norte a sul do país, de uma 

América a outra, de um continente ao outro. Nesse sentido, o uso das redes sociais tem 

provocado muitas discussões sobre os inúmeros crimes cibernéticos e práticas constantes de 

cyberbullying.  

Sobre o uso incorreto das redes sociais ou o uso das redes sociais para práticas de 

crimes e de cyberbullying, Lima (2011, p. 57) chama nossa atenção:  

 

A popularização das redes sociais no Brasil obviamente trouxe como 

consequência direta uma nova área, um novo campo para a atuação da 

criminalidade pelo meio virtual, houve sim um aumento no índice de crimes 

cometidos na Internet. 

 

De forma mais didática, apresentaremos a seguir, um quadro ilustrativo com os 

principais termos utilizados nas redes sociais e seus significados e que serão retomados e 

citados ao longo da pesquisa. 
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Quadro 1 – Glossário das redes sociais 

GLOSSÁRIO DESCRIÇÃO 

Backup  São cópias de segurança feitas dos dados contidos no disco rígido do computador ou 

notebook. 

Blog  Espaços virtuais criados por internautas para publicar informações, fotos, desejos, 

experiências. Possibilitar debates e reflexões sobre temas gerais ou específicos. Podem ser 

individuais ou coletivos também. 

Bluetooth  Dispositivo de comunicação sem fio, fixo ou móvel, para transmissão de dados por meio 

de curtas distâncias; Exemplos: Computadores, celulares, notebooks, laptops, etc. 

Cracker  É o termo usado para designar quem quebra um sistema de segurança, de forma ilegal ou 

sem ética.  

3G  É a terceira geração de padrões e tecnologias da telefonia móvel. O objetivo imediato é 

aumentar a velocidade de transmissão de dados. 

Carder  É o especialista em roubo de cartões de crédito. 

Chat Permite troca de mensagens síncronas, em tempo real, por meio de salas virtuais. 

Cybercrime  É o termo utilizado para descrever uma atividade ilícita na qual o computador ou algum 

dispositivo de telecomunicação é utilizado, tanto como parte essencial em um crime, 

como também quando as redes de computadores são utilizadas para auxiliar a prática de 

um crime tradicional, já previsto em lei. 

Cookies  É um pequeno arquivo robô usado por servidores de Internet para diferenciar seus 

usuários e para capturar os dados relacionados à navegação de cada usuário em um site. 

Serve tanto para armazenar os dados de um usuário no momento de efetuar compras on-

line, como para dar permissão de acesso a um determinado usuário do site. 

Criptografia  

 

 

 

 

É entendida como os princípios ou técnicas capazes de transformar a informação da sua 

forma original para uma forma ilegível por pessoas não autorizadas. A correta utilização 

da criptografia na Internet pode garantir: confidencialidade (somente remetente e 

destinatários autorizados têm acesso ao seu conteúdo), integridade (a certeza de que a 

mensagem chegou ao destinatário completa e inalterada), autenticação (o destinatário 

pode identificar o remetente e ter a certeza de que a mensagem é de sua autoria) e não 

repúdio (o remetente não pode negar o envio da mensagem). 

Download Significa baixar ou descarregar um arquivo de um dispositivo de telecomunicação remoto 

para outro. Ao realizar um download, você transfere para o seu aparelho um arquivo que 

pode ser uma música, um vídeo, um programa etc. 

Domínio  É a identificação atribuída a um conjunto de dispositivos eletrônicos ligados a uma rede 

gerenciada conforme as características de seu administrador. 

Exemplo: www.uninove.br 

E-mail  Serviço de troca de mensagens oferecido por meio da Internet que permite enviar e 

receber textos, imagens, apresentações e quase todo tipo de informação em formato 

digital. Os endereços de e-mail são sempre identificados com @ entre os nomes. 

Exemplos: voce@uninove.br (acentos não são aceitos). 

Emoticons  A palavra Emoticons é a junção das palavras inglesas emotion, que significa emoção, e icon, 

que quer dizer ícone. Trata-se de uma sequência de caracteres ou uma imagem que represente 

o conjunto de caracteres que tem por finalidade transmitir ao destinatário o estado emotivo e 

psicológico do remetente para compensar a inexistência do contato físico na comunicação. 

Filtro de 

conteúdo  

É uma tecnologia usada para controlar o que é acessado por meio da Internet. 

Firewall  É um dispositivo que pode ser instalado pelo usuário no computador pessoal para 

funcionar como uma barreira de proteção, que controla o tráfego de dados entre seu 

computador e a Internet. 

Fotolog  São espaços na Internet que podem ser criados por qualquer internauta para publicar, 

principalmente, fotos. 

Guru  Termo que define a alta reputação de uma pessoa em alguma área específica, devido ao 

seu notório conhecimento e/ou importante papel exercido por ela. 

Hacker  Pessoa com profundo conhecimento técnico, normalmente vinculado à área de TI. Hackers 

acreditam que o conhecimento deve ser compartilhado e sua reputação na rede como contribuidor 

é mais importante do que outros benefícios individuais que suas habilidades possam gerar. 

http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#backup
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#blog
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#bluetooth
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#cracker
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#3g
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#carder
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#cibercrime
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#cookies
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#cripto
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#dominio
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#email
mailto:voce@uninove.br
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#emotions_emoticons
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#filtro
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#filtro
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#firewall
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#fotolog
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#guru
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#hacker
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GLOSSÁRIO DESCRIÇÃO 

Harvesting  A tradução em idioma português implica em "colheita". O termo mais utilizado nesse 

sentido é password harvesting, que quer dizer "colheita (ou coleta) de senhas" para 

práticas criminosas. 

Infocentro - 

Telecentro  

São centros públicos de acesso à Internet com vários computadores em rede. Os 

Infocentros e Telecentros são espaços criados e apoiados pelos governos para ampliar o 

acesso gratuito à Internet no país. 

Internet  Rede mundial de computadores. 

IP  É sigla para a expressão inglesa Internet Protocol. Assim como cada casa possui um 

endereço, cada computador conectado à Internet possui um endereço de IP, representado 

por um número. Este endereço é composto por uma sequência de 4 números que variam 

de 0 até 255, separados por um ponto. Por exemplo: 192.178.35.45. 

ISP  É a sigla para a expressão inglesa Internet Service Provider ou provedor de acesso à 

Internet. Os provedores são empresas que fornecem o serviço de acesso à Internet, 

podendo cobrar por isso ou oferecer gratuitamente.  

Keylogger  Essencial ao trabalho de golpistas online, estes pequenos aplicativos, uma vez instalados 

no computador do usuário, registram todos os botões digitados no teclado. 

Lan House  São centros públicos de acesso à Internet com vários computadores em rede. 

Login  Login pode significar: a) o ato de acessar uma rede na Internet: "fazer o login" é o ato de 

dar a sua identificação de utilizador ao computador para poder acessar uma área restrita, 

como e-mails, rede de relacionamentos etc. b) o seu nome de usuário para o acesso à 

Internet: por exemplo, para acessar sua caixa de e-mails é preciso fornecer um nome 

criado pelo usuário, chamado de "login" que, com a senha, dará acesso aos e-mails. 

Logoff  Logoff significa o ato de se desconectar, "sair" de uma rede qualquer na Internet. Apenas 

clicando em "Sair" ou "Logoff" é possível encerrar uma sessão, como a do e-mail ou de 

outra rede de acesso restrito. 

Malware  É um termo utilizado para denominar qualquer tipo de código/programa malicioso. 

Microblogging  Redes sociais como Twitter, que permitem aos usuários enviar e receber atualizações de 

outros contatos em textos curtos (até 140 caracteres), popularmente conhecidos como 

"tweets", que são exibidas no perfil do usuário e em outras mídias. 

MP3 É um formato de áudio comum, ele é responsável por comprimir uma música para que, 

com um tamanho menor, ela seja disponibilizada tanto para ouvir diretamente na Rede 

como para descarregar e armazenar em dispositivos apropriados. 

Palmtop  É um computador que cabe na palma da mão. 

Podcast  É uma série de arquivos de áudio ou vídeo digitais, que são distribuídos na Internet por 

meio de downloads. 

Rede de 

relacionamento  

São sites que permitem criar uma página pessoal na Internet, encontrar amigos, participar 

e criar comunidades para compartilhar gostos e ideias. 

Site/Website/Sítio Um site, website ou sítio, é um conjunto de imagens, vídeos, textos ou outros conteúdos 

digitais que é disponibilizado por um ou mais servidores acessados por meio da Internet. 

Spam / Spammer  Spam é um e-mail não solicitado pelo remetente, com conteúdo irrelevante, inapropriado, 

que tem em geral propósitos comerciais. Spammer é quem envia Spam. 

Spyware  É um programa de computador que, uma vez instalado no sistema, coleta informações 

relacionadas às atividades do usuário e as envia para entidades externas. 

Trojan  Trojan, Troiano ou Cavalo de Tróia é um programa geralmente escondido em outro 

aparentemente legítimo, que abre portas para um invasor quando instalado no sistema. 

Vírus  Vírus é um programa como qualquer outro, com a diferença de serem feitos para se 

instalar e executar sem o conhecimento ou permissão do usuário. 

URL  É a sigla para Universal Relative Link, e na prática é o endereço que nos permite acessar 

determinado site ou serviço. 

Fonte: Elaborado a partir da revisão da literatura 

 

O quadro ora apresentado traz os principais termos encontrados na literatura específica 

sobre as redes sociais, aos quais estamos expostos diariamente, quando acessamos nos 

http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#harvesting
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#infocentro
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#infocentro
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#Internet
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#ip
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#isp
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#keylogger
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#lan_house
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#login
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#logoff
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#malware
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#microblogging
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#palm_top
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#podcast
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#rede_de_relacionamento
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#rede_de_relacionamento
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#site
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#spam
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#spyware
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#trojan
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#virus
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#url
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aparelhos, celulares ou computadores. Entendê-los nos permite repensar práticas e adotar 

estratégias de segurança. 

É de fundamental importância que essa pesquisa possa trazer essas informações, pois 

as mesmas estão constantemente atreladas aos fatos relacionados ao cyberbullying, à 

apologia46 e à incitação de crimes contra a vida, por exemplo. Precisamos, ressalto, entender 

esses termos para inferir, quando necessário. 

As redes sociais permitem a publicação de qualquer texto ou tipo de conteúdo, isso é uma 

prática arriscada, pois há a possibilidade de tais conteúdos publicados na Internet incentivarem as 

práticas consideradas apologéticas contra a vida, muito comum na atual conjuntura. 

Sabemos, ainda, que só é passível de punição as práticas dessa natureza se tais ações 

estão devidamente tipificadas na legislação, isto é, definidas pelas leis penais. 

Na seara dessa discussão, as redes sociais podem e devem ser compreendidas como 

espaços de interação e de direitos das crianças e jovens brasileiros. Isso porque, na Convenção 

dos Direitos da Criança, que entrou em vigor em 2 de setembro de 1990, ratificada pelo 

Governo brasileiro por meio do Decreto n.º 99.710, de 21 de novembro de 1990, as Nações 

Unidas proclamaram que a infância tem direito a cuidados e assistências especiais.  

Para muitos especialistas, a Internet é um direito fundamental, no sentido de que a 

criança deva estar plenamente preparada para uma vida independente na sociedade, buscando 

sempre os princípios: a paz de espírito, a dignidade, a tolerância, a liberdade, a igualdade e a 

solidariedade. 

Nesse sentido, alguns artigos dessa Convenção destacam principalmente a liberdade 

de expressão. Por isso essa problematização nesse trabalho, desde que observados os 

princípios já mencionados. 

Vejamos o que dizem alguns artigos da referida Convenção: 

 

Artigo 13 - A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito 

incluirá a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de 

todo tipo, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou 

impressa, por meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela 

criança. O exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas 

restrições que serão unicamente as previstas pela lei e consideradas 

necessárias: 

a) para o respeito dos direitos ou da reputação dos demais, ou 

                                                           
46  A apologia de crimes contra a vida é uma violação/crime contra os Direitos Humanos. Neste trabalho de tese, 

entendemos tais crimes como práticas, discursos, textos ou imagens em que se enaltece, aprova, defende, 

elogia alguma doutrina, ação ou obra considerados crimes. Em relação à incitação ao crime, percebemos no 

fato de estimular publicamente a prática de qualquer ilícito penal, instigar ao crime. 
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b) para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública, ou para 

proteger a saúde e a moral públicas. 

Artigo 17 - Os Estados Partes reconhecem a função importante 

desempenhada pelos meios de comunicação e zelarão para que a criança 

tenha acesso a informações e materiais procedentes de diversas fontes 

nacionais e internacionais, especialmente informações e materiais que visem 

a promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e 

mental. Para tanto, os Estados Partes: [...]  

Artigo 29 - Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá 

estar orientada no sentido de: 

a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da 

criança em todo o seu potencial; 

b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais, bem como aos princípios consagrados na Carta das Nações 

Unidas; 

c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, a sua própria identidade 

cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do País em que 

reside, aos do eventual País de origem, e aos das civilizações diferentes da 

sua;  

d) preparar a criança para assumir uma vida responsável em uma sociedade 

livre, com espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e 

amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e 

pessoas de origem indígena; [...]. (BRASIL, 1990a). 

 

Salutar mencionar que esses objetivos audaciosos devam requerer políticas públicas 

educacionais capazes de responder aos anseios da sociedade e às especificidades do contexto 

educacional brasileiro. Senão, corre-se o risco de termos outra lei de gavetas, como a própria 

história da educação nos brinda com fartos exemplos.  

Quando o assunto requer procedimentos de segurança em relação às redes sociais, 

principalmente quando do trato de crianças e adolescentes, devemos observar, também, as 

disposições contidas na Lei Federal n.º 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) no Brasil. 

Para o ECA, criança é a pessoa de até doze anos de idade incompletos. Tal documento 

segue as orientações prescritas nos principais acordos internacionais47, dentre eles, a 

Convenção dos Direitos da Criança, já mencionada. 

Alguns dispositivos do ECA são aplicados para as redes sociais, difundidos na 

Internet, como espaços virtuais de interação. Nesses espaços os direitos e deveres devem ser 

preservados e respeitados acima de tudo, por isso o ECA torna-se importante para nosso 

objeto de tese e será muito importante em nossas discussões. 

                                                           
47  Declaração dos Direitos da Criança, as Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça da 

Infância e da Juventude (Regras de Beijin, Resolução 40/33, ONU 29/11/1985) e as Diretrizes das Nações 

Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad, ONU 1/03/1988). 
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Nessa concepção de redes sociais enquanto espaços virtuais de interação, as crianças e 

adolescentes têm o direito de informar e serem informados, divertirem e serem divertidas, 

interagir e brincar no ciberespaço, devendo sua singularidade ser preservada na Internet. 

Destacaremos, a título de informação, alguns artigos do ECA que são essenciais para 

demonstrar a dimensão da nossa responsabilidade quanto às questões de segurança da criança 

e do adolescente, quando em interação nas redes sociais ou no próprio uso da Internet, no 

sentido de contribuir para o enfrentamento de práticas de cyberbullying em que podem estar 

envolvidos ou serem cybervítimas. 

São artigos essenciais para nosso trabalho: 

 

Artigo 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais. [...] 

Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 

leis. 

Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

a) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 

ressalvadas as restrições legais; 

b) opinião e expressão; 

c) crença e culto religioso; 

d) brincar, praticar esportes e divertir-se; 

e) participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

f) participar da vida política, na forma da lei; 

g) buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 

física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 

preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor. [...] 

Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, 

esportes, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. (BRASIL, 1990b). 

 

Em novembro de 2008, os artigos 240 e 241 do ECA passaram a incluir novas formas 

de abuso e exploração sexual por meio da Internet, aumentando a pena e criminalizando 

novas práticas. São eles: 
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Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 

qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança 

ou adolescente: 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

§1o Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de 

qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas 

cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. 

§2o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime: 

I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; 

II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade; ou 

III – prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 

terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da 

vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou 

com seu consentimento. (NR) 

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que 

contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente: 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 

divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou 

telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo 

explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:  

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem: 

I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, 

cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo; 

II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às 

fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. 

§ 2º - As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são 

puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente 

notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o 

caput deste artigo. 

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, 

vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou 

pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  

§ 1º - A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena 

quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. 

§ 2º - Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de 

comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas 

nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita 

por: 

I – agente público no exercício de suas funções; 

II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas 

finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o 

encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo; 

III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso 

ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do 

material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público 

ou ao Poder Judiciário. 
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§ 3º As pessoas referidas no § 2o deste artigo deverão manter sob sigilo o 

material ilícito referido. 

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de 

sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou 

modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação 

visual: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, 

disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, 

possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. 

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 

comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.  

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: 

I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo 

explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; 

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir 

criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. 

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de 

sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva 

criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, 

ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins 

primordialmente sexuais. (BRASIL, 1990b). 

 

Destaque especial ao artigo 241 do ECA, que traz elementos importantes para o 

combate à pornografia infantil48. É sabido que nas redes sociais essa exploração acontece de 

forma, muitas vezes, velada.  

Interessante destacar, ainda, que a recente lei brasileira de intimidação sistemática (Lei 

anti-bullying no Brasil), tem em seu texto incorporados princípios fundamentais do ECA, 

sendo tais práticas de bullying realmente consideradas abusos passíveis de penalização. 

Outros aspectos preocupantes nas redes sociais são as constantes violações aos direitos 

humanos como estamos reiterando constantemente neste trabalho de tese. Os noticiários têm 

trazido casos preocupantes de ataques homofóbicos49, tanto no Brasil quanto em outros 

países, que nos alertam para essa intolerância descabida. 

                                                           
48  Pornografia infantil é uma violação/crime contra os direitos humanos que significa qualquer representação, 

por qualquer meio, de uma criança envolvida em atividades sexuais explícitas reais ou simuladas, ou 

qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança para fins primordialmente sexuais (Decreto n.º 

5.007, de 8 de março de 2004). A Legislação Brasileira em vigor tipifica como crime a(s) conduta(s) de 

"Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive 

rede mundial de computadores ou Internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo 

explícito envolvendo criança ou adolescente" (Art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
49  Homofobia é uma violação/crime contra os direitos humanos que consiste na intolerância, discriminação, 

ofensa ou qualquer manifestação de repúdio à homossexualidade e à homoafetividade. Homossexualidade 

representa a orientação sexual de um cidadão que escolhe como parceiro ou companheiro uma pessoa do 

mesmo sexo. A homossexualidade não pode ser considerada doença nem distúrbio mental pois significa a 

escolha livre de indivíduos saudáveis, responsáveis e consciente dos seus direitos enquanto cidadãos. 

http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#eca
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Outra constatação preocupante nas redes sociais tem sido as questões referentes à 

intolerância religiosa50. Pessoas violando os direitos de outros, discriminando credos e a 

liberdade de expressão religiosa. São comuns ataques nesse sentido nas ruas das grandes 

cidades.  

As redes sociais ainda permitem ter acesso a conteúdos relacionados à exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes51, a eventos e ideias neonazistas52 e, não 

esgotando o assunto, ao racismo53. O que nos conforta é que já temos no Brasil delegacias 

especializadas para acompanhar tais práticas nas redes sociais, bem como proceder à denúncia 

dos autores desses crimes cibernéticos54.  

                                                                                                                                                                                     
Homofobia é uma violação do direito humano fundamental de liberdade de expressão da singularidade 

humana, assim como é um comportamento preconceituoso e imoral. As leis em vigor no Brasil ainda não 

preveem o crime de homofobia, apesar de a Constituição Federal de 1988 determinar no Art. 3, inciso XLI 

que "Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”; e no Art. 5º, 

inciso XLI, que "a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais". 
50  Intolerância religiosa é uma violação/crime contra os direitos humanos que consiste na discriminação 

praticada contra pessoas que possuem credo religioso divergente do credo estabelecido como “o correto” ou 

“o normal” em uma dada localidade. Com base na Lei n.º 7.716, de 1989, comete este crime quem pratica, 

induz ou incita a discriminação ou preconceito de cunho religioso. É um comportamento, portanto, criminoso 

e também imoral por tolher a liberdade de expressão. 
51  O termo é inadequado e pode ser melhor compreendido quando falamos em exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes pois assim fica claro a responsabilidade de adultos nesta espécie de crime e tira da 

vítima a carga de discriminação que a palavra "prostituição" possui. A exploração da criança e/ou do 

adolescente com finalidade sexual é uma violação/crime contra os direitos humanos que acontece mediante 

pagamento em dinheiro ou qualquer outra retribuição, podendo ou não contar com aliciadores, mas sempre 

tendo um pagamento (ou oferecimento do mesmo) para a criança ou adolescente ou para uma outra pessoa. 

Em muitos casos, as vítimas a serem exploradas são mantidas em cárcere para atender ao comércio sexual e 

passam por situações de riscos extremos, tanto físicos quanto psicológicos, o que pode inclusive resultar em 

morte. 
52  Neonazismo é uma violação/crime contra os direitos humanos que consiste na prática com base no ideário 

nazista de superioridade e pureza de determinada raça que visa agredir, humilhar e discriminar pessoas por 

pertencerem a grupos minoritários ou tidos como inferiores. No caso específico do neonazismo, incorre na 

prática quem fabrica, comercializa, distribui ou veicula símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou 

propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fim de divulgação do nazismo. 
53  Racismo é uma violação/crime contra os direitos humanos que consiste no preconceito fundado com base na 

ideia de existência e superioridade de determinadas raças que leva alguém a odiar, ter aversão e a discriminar 

outros indivíduos que sejam de uma outra raça supostamente inferior. 
54  De acordo com as orientações da Delegacia de Crimes Cibernéticos (SP), os crimes virtuais ou cibernéticos 

devem ser denunciados imediatamente, a partir da constatação. Há muitas dúvidas de como proceder nesses 

casos, e nosso trabalho vem contribuir para dirimir eventuais dúvidas que ainda possam existir. É de extrema 

importância que a cybervítima procure uma Delegacia Especializada em Crimes Eletrônicos (Cibernéticos ou 

Virtuais, depende do estado em que se encontra). Chegando, exigir o registro de um Boletim de Ocorrência 

(BO). Feito o BO, a cybervítima deverá comprovar tal crime, ou o possível crime, a partir do print da tela de 

seu computador, por exemplo; dessa forma, há o registro material do fato ilícito. Se a cybervítima conseguir 

registrar o link onde o fato se encontra, é mais uma informação importante para a polícia especializada. A 

punição aos cyberagressores dependerá da competência dos agentes envolvidos ou da ação da Delegacia 

Especializada. 

http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#ESCA
http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/glossarios#ESCA
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CAPÍTULO 2 

CYBERBULLYING: REFLEXÕES CONCEITUAIS 

 

 

 
Fonte: UNICEF (2015) 

 

As mudanças de comportamento “falam” aquilo que não está sendo 

expresso por palavras também na adolescência. Os pais de Maria 

Eugênia, 16 anos, ficaram preocupados quando perceberam que ela 

se trancava no banheiro após todas as refeições e evitava programas 

sociais com seus amigos. Quando lhe perguntaram o que estava 

acontecendo, negou qualquer problema. Porém, vendo sua página em 

um site de relacionamentos, os pais descobriram mensagens do tipo 

“sua vaca, você está gorda e, por isso, merece morrer!”. Maria 

Eugenia, na verdade, estava provocando vômitos depois de comer 

com a esperança de emagrecer e, assim, livrar-se das críticas 

ameaçadoras das colegas. 

 

(MALDONADO, 2010b) 
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4 CAPÍTULO 2 – CYBERBULLYING: REFLEXÕES CONCEITUAIS 

 

Abordaremos neste capítulo um viés da violência, comumente ligada às redes sociais, 

o cyberbullying. O viver, possibilitando releituras acerca da violência social, materializando-

se por meio da Internet, em um não lugar, denominado ciberespaço. 

 

4.1 Gênese e evolução conceitual 

 

Somos seres complexos, sociais, culturais e biológicos, constantemente em interação 

com outros seres e com o próprio ambiente. Estar em comunhão é uma opção de cada um, 

homem ou mulher. Tal opção requer tolerância uns com os outros e viver mediado por regras 

sociais e comportamentais torna-se condição imprescindível para uma harmonia tão 

necessária para a condição humana.  

Observamos, entretanto, constantes desvios de comportamento quando o sujeito, 

homem ou mulher, tende a desvincular-se das regras sociais, na tentativa constante de 

rompimento das normas estabelecidas socialmente. Esse rompimento tende a movimentar-se 

para um reencontro possível consigo mesmo, ressignificando regras e comportamentos.  

É a partir desse movimento, interno principalmente, que o sujeito em certa rebeldia, 

busca sua identidade, ora em sintonia com os ditames sociais, ora questionando-os. Temos 

registros históricos dessa ebulição, dessa rebeldia comportamental, cujas consequências foram 

grandes guerras, batalhas e conflitos. Nesse contexto, a violência está fortemente atrelada à 

vida social. 

O cyberbullying55 é tão cruel, enquanto violência social, que se alastra de forma 

exponencial e na velocidade de megabytes, não discriminando sexo ou etnia, pobre ou rico, 

expondo suas vítimas, em grande maioria, de forma caluniosa e difamatória. Sérias 

consequências são registradas, do homicídio ao suicídio. 

Atualmente, a figura da Justiça, por meio do Poder Judiciário, tem sido fundamental 

para proteger a sociedade dessa ameaça invisível e proteger os direitos sociais fundamentais 

                                                           
55  Interessante destacar que esse fenômeno está intimamente atrelado ao desenvolvimento das tecnologias da 

informação e da comunicação, culminando no desenvolvimento de novos sites de relacionamento que 

impulsionam a criação e a ampliação de redes sociais, tais como blogs e fotologs. Como já foi destacado 

nessa tese o cyberbullying tem se propagado graças, também, à sensação de impunidade que o ciberespaço 

passa ao internauta agressor, aqui denominado cyberagressor. Essa sensação de impunidade toma forma de 

um suposto anonimato nas redes sociais.  
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do brasileiro, principalmente aqueles acometidos por atos de cyberbullying, apesar de poucos 

remédios jurídicos para essa finalidade, como veremos no decorrer dos trabalhos. 

Atos de violência são registrados constantemente pela mídia. O problema se torna 

mais grave quando tais atos de violência passam a ocorrer ou serem praticados por meio da 

Internet ou mediados por ela, principalmente com o uso de celulares, tablets, notebooks ou 

smartfones.  

Grave porque a violência praticada em meio virtual, o cyberbullying, tende a não ter 

limites, a não ter barreiras e nem lugar, alcançando várias partes do mundo. Tal agressão, 

muitas vezes banal e sem motivação, aterrorizante para a cybervítima56, tende a levá-la à 

depressão, à baixa autoestima e, em casos mais graves, ao suicídio. 

Pesquisa interessante realizada pela Associação Brasileira Multiprofissional de 

Proteção à Infância e à Adolescência (Abrapia), em 2012, demonstra que 28,3% dos alunos 

entrevistados admitiram sofrer, em decorrência do bullying; outros 15% sofreram bullying 

constantemente; 60% sofreram tal violência na sala de aula. Dados preocupantes, 

considerando o universo dos sujeitos entrevistados, cerca de 5.428.  

Abaixo, apresentamos, de acordo com a pesquisa da ABRAPIA, os tipos mais 

frequentes de bullying57: 

 

Tabela 3 – Tipos mais frequentes de bullying 

Tipos de bullying Frequência das ocorrências 

Apelidar 58,9% 

Agredir 16,1% 

Difamar 11,8% 

Ameaçar 8,5% 

Pegar pertences 4.7% 

Fonte: Adaptação de ABRAPIA (2012). 

 

É interessante esse registro porque tais palavras tendem a ofender e a machucar, 

entretanto, por constante banalização, passam despercebidas em ambientes como a escola. 

                                                           
56  Termo a ser utilizado nesse trabalho para referir-se à vítima de cyberbullying. 
57  Por bullying, de acordo com a revisão da literatura, destacamos que em sua concepção há um certo padrão. 

As ações são repetitivas e insistentes. Observamos as principais ações atreladas ao bullying, a partir das 

leituras específicas utilizadas, além daquelas constantes na Tabela 3, a saber: hostilizar, segregar, ofender, 

zoar, humilhar, intimidar, aterrorizar, gozar, discriminar, ignorar, amedrontar, perseguir, bater, chutar, 

empurrar, ferir, roubar, dominar e assediar. Outra característica importante de se destacar é a crueldade do 

ato, com a intenção clara de machucar e de demonstrar poder. É a tentativa de controlar, também, a outra 

pessoa, deixando-a em situação de vulnerabilidade. Já destacados no corpo da presente tese.  
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Todas essas situações se caracterizam em bullying. Agregamos outras, fortemente presentes 

na cultura escolar, tais como: ofender, zoar, gozar, humilhar, excluir, intimidar, ignorar, 

perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, dominar, chutar, ferir, já destacados 

anteriormente58. 

A maioria das ofensas pode ser sofrida em meio virtual, e analisando os dados 

apontados pela pesquisa da Abrapia, com exceção de pegar pertences, todas as demais ofensas 

podem ocorrer em meio virtual, tornando-se cyberbullying, além daquelas apontadas por nós, 

excetuando-se chutar. 

Tais agressões, praticadas via Internet, carecem de medidas concretas no sentido de 

minimizá-las e de um trabalho constante de conscientização. Ao longo desse trabalho, foram 

consideradas atitudes relacionadas diretamente ao cyberbullying, isto é, que são praticadas no 

ciberespaço. 

É de conhecimento público que a dinâmica da Internet possibilita o uso da imagem e 

de postagem de forma indiscriminada, sem controle e à revelia de muitos usuários da rede. 

Estamos diante de uma dimensão ainda nova nessa relação computador-Internet. 

É um problema, sem dúvida, principalmente para crianças, adolescentes e jovens, seja 

nas escolas ou espaços não escolares, como a casa, o clube, a igreja e os passeios, quando o 

assunto requer certo domínio ou cuidado com as ferramentas e os usos da Internet, da 

cibernética e da informática. 

Nesse sentido, Calhau (2010, p. 46-47) destaca: 

 

Constata-se que a principal preocupação gira em torno da livre manifestação 

do pensamento e ideias, questionando-se sobre a regulamentação do 

ambiente cibernético. Não se nega a necessidade do controle judicial e da 

aplicação das regras de Direito. No entanto, há que se respeitar como 

princípio basilar a supremacia constitucional no que diz respeito aos direitos 

fundamentais.  

Os avanços impostos pela informática têm levantado questionamentos sobre 

a proteção de direitos fundamentais, assim, exige reflexão, a liberdade de 

informação, no que diz respeito à existência do direito a informar e informar-

se, bem como a escolha da forma de comunicação e, ainda, a liberdade da 

atividade intelectual [...]. De outra sorte, tem-se que a privacidade se 

encontra ameaçada pela utilização da informática, por causa das facilidades 

proporcionadas pela interconexão de fichários, possibilitando a formação de 

                                                           
58  A revisão da literatura possibilitou constatar que o bullying é um fenômeno novo, mas que sempre existiu. 

Muitos autores, como Fante (2008) e Calhau (2010), ressaltam que tais práticas eram confundidas como 

brincadeiras típicas das crianças. Ainda em Calhau (2010), tais práticas ocorrem de forma horizontal, isto é, 

entre pessoas do mesmo nível, e vertical, entre pessoas de diferentes níveis, como docentes e estudantes. 
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grandes bancos de dados com informações da vida dos indivíduos, sem que 

estes autorizem ou até mesmo saibam. 

 

Cyberbullying, nas considerações do autor, entra em cena pela sua capacidade de 

exposição da vida alheia, sem precedência, nessa realidade que vai além do presencial. A 

preocupação com essa mais nova forma de violência é de todos, considerando que a intenção 

do cyberagressor59 é ofender ou hostilizar seus alvos. 

O cyberagressor, em suas condutas e no bojo de suas postagens, não tem a intenção de 

informar; pelo contrário, almeja buscar sofrimento, expondo suas cybervítimas, possibilitando 

e incitando que outros internautas propaguem tais comentários, na tentativa de hostilizar uma 

ou mais cybervítimas, provocando dor e sofrimento. 

Esse sofrimento é resultante de uma relação de poder que geralmente acomete seus 

pares e que tende a culminar, também, em submissão. Submissão entre quem é agredido com 

aquele que agride, o mais forte, o líder. 

Calhau (2010, p. 59) faz uma observação interessante sobre a evolução das agressões:  

 

As agressões por meio eletrônico são uma evolução das antigas pichações 

em muros de colégios, casas ou até banheiros das escolas. Eram feitas na 

calada da noite e causavam grande dor para as vítimas, além da impunidade 

para os seus praticantes. 

 

O uso das redes sociais, Facebook, Twitter e MySpace, por exemplo, tem sido campo 

fértil para a propagação do cyberbullying. Tais atitudes violentas entre internautas e/ou 

usuários dos serviços de Internet apresentam grandes índices de hostilizações, e muitos desses 

cyberagressores utilizam-se de perfis falsos nas redes sociais, os chamados fakes. 

Os perfis fakes nas redes sociais possibilitam a propagação de ódio, preconceitos, 

injúrias e calúnias destinadas a hostilizar homens e mulheres, de todas as partes geográficas e 

contextos sociais. Diversos recursos eletrônicos são usados para esses ataques nos ambientes 

virtuais; destacamos, principalmente, e-mails, mensagens instantâneas ou torpedos de 

aparelhos celulares, salas de bate-papos ou os chamados chats, blogs e fotologs.  

É o cyberbullying sendo praticado no espaço virtual e por meio desses recursos. É a 

propagação em massa da violência social, na divulgação de informações capazes de hostilizar 

e ferir ao próximo. 

Pesquisa interessante feita pela Safernet (2011), entre alunos e educadores de escolas 

públicas e privadas dos estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Pará e São Paulo, retrata uma 



108 

 

 

realidade muito preocupante acerca do fenômeno cyberbullying. Dados da pesquisa indicam 

que 36% dos educandos tem um amigo que já foi vítima dessa prática violenta na Internet. 

Outros 26% informaram que têm conhecimento de casos que envolvam cyberbullying. Outro 

dado significativo é que 60% dos entrevistados que sofreram cyberbullying são meninos. 

A pesquisa traz dados interessantes para discussões em sala de aula, principalmente 

quando partimos do pressuposto de que o potencial de pessoas que poderão ter acesso à 

Internet é transcendental, isto é, mais de 50% dos jovens brasileiros terão acesso à Internet até 

2050, de acordo com a própria ONG SaferNet.  

Frente a essa demanda a preocupação com a dimensão que os ambientes virtuais 

podem alcançar, no sentido de possibilitar práticas de cyberbullying, é imensurável.  

Dados divulgados pela ONG Viver Sem Medo – PLAN (2010) reforçam as 

informações da pesquisa SaferNet, principalmente quanto à faixa etária das cybervítimas, 

concentrando-se entre os 12 e 14 anos. A pesquisa traz a presença de maus-tratos no 

ciberespaço, especificamente nas redes sociais.  

A presente pesquisa abordou a questão do cyberbullying no ambiente escolar no 

Brasil. E os dados foram preocupantes na faixa etária mencionada, cerca de 69% das 

cybervítimas. 

É perceptível e os meios de comunicação têm publicado dados sobre isso, 

considerando que cresce a presença de crianças que acessam as redes sociais por intermédio 

das senhas dos pais e/ou de pessoas próximas. Isso possibilita a aderência à comunicação 

instantânea, à comunicação virtual.  

O ambiente virtual não faz distinção de sexo, raça, idade ou cor quando a questão é o 

acesso aos conteúdos da Internet, além de possibilitar aos seus tenros usuários o contato com 

diversas formas de informações, de imagens, de ideias; bem como possibilitar que tais 

usuários possam utilizar-se de tais ferramentas para se comunicarem e manifestarem suas 

ideias.  

Crianças, jovens e adolescentes cada vez mais cedo estão tendo acesso às 

comunidades virtuais e às redes sociais.  

A Internet tem essa capacidade de democratizar o acesso à informação; entretanto, o 

filtro para esse acesso continua na responsabilidade dos pais, quando em casa; e na equipe 

gestora, quando na escola.  

                                                                                                                                                                                     
59  Termo usado em nosso trabalho para designar o agressor, aquele que pratica cyberbullying. 
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Isso porque o acesso às redes sociais, como Facebook e Twitter, tem sido comum entre 

os jovens; por consequência, ao acessarem tais sites ou redes sociais, estão expostos a toda 

sorte de informação, da pornografia à xenofobia.  

O acesso é simples, cabe ao jovem ter noção mínima das ferramentas disponíveis 

nesses sites e nessas redes sociais, que hoje em dia são autoinstrutivos ou, em muitos casos, 

diretivos e sequenciais, levando o internauta direto à informação inapropriada. 

Os dados dessa ONG trazem outra informação importante. Insultos e difamações estão 

presentes em todos os resultados e os instrumentos de divulgação dessas informações 

preconceituosas ou maldosas continuam sendo os e-mails, os recursos de mensagens 

instantâneas, como, por exemplo, o MSN e, por fim, os sites de relacionamentos.  

Cyberbullying, resultante de práticas de hostilização às pessoas no ciberespaço, tem se 

fortalecido pelo sentimento de impunidade. É a transcendência do bullying, tradicionalmente 

praticada em um determinado lugar, real e presencial, que fere radicalmente suas 

cybervítimas, caracterizando-se em práticas criminosas, cabíveis de punição, e, em muitos 

casos, relacionam-se aos crimes contra a honra. 

Tais práticas criminosas não distinguem crianças, jovens, adultos ou idosos. São 

práticas indiscriminadas que perpassam as redes sociais e se apropriam de vários instrumentos 

de acessos e de divulgação de informações caluniosas, meramente fúteis, com o objetivo de 

ferir, tiranizar, humilhar e assediar as cybervítimas. 

Nessa seara do meio virtual, as brincadeiras de crianças ainda necessitam ser 

valorizadas, acompanhadas e assistidas pelos pais ou educadores. Estamos sempre chamando 

a atenção para que as brincadeiras de crianças não sejam percebidas ou confundidas com 

práticas de bullying, simplesmente. 

É importante essa observação, frente às inúmeras informações falsas e desconectadas 

acerca do universo das brincadeiras infantis, podendo ser comumente atreladas às práticas de 

bullying60.  

                                                           
60  A partir da revisão da literatura, uma das definições mais consistentes para o termo bullying é a defendida por 

Fante (2008, p. 28). A autora destaca: “[...] bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e 

repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), causando 

dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, 

acusações injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos, 

levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais”. 
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Abaixo, torna-se interessante apresentar um quadro comparativo entre os termos bully 

e bullying e suas principais características relacionadas às práticas entre crianças, jovens e 

adolescentes.  

 

Quadro 2 – Praticante e prática de bullying 

Bully Valentão, tirano, mandão, brigão, etc 

Bullying Atitude de violência física ou psicológica. Ações intencionais, 

repetitivas. Praticadas por agressores contra vítimas. 

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura. 

 

Tendo como referência a tabela acima, o bully, ou seja, o agressor, não faz parte do rol 

dos amigos que brincam, na maioria das vezes, juntos. Sempre fica distante.  

Nesse sentido, as brincadeiras deixam de ser naturais, puras, infantis, quando o bully 

passa a usar de sua relação de poder – isto é, é o mais forte entre os pares – para, de forma 

contínua, causar sofrimento às vítimas.  

As vítimas dos bullies são atacadas de forma covarde, muitas vezes de uma 

perversidade sem igual, sendo violentadas sem piedade. Aqui, configura-se o bullying, quando 

a brincadeira deixa de ser prazerosa e vira sofrimento. 

Outro quadro interessante que iremos apresentar diz respeito às características dos 

agressores, das vítimas e dos espectadores. São os protagonistas dessa novela.  

Há a necessidade de uma maior compreensão dessa dimensão que envolve o fenômeno 

bullying para compreendermos e pensarmos em formas de empoderamento e de 

enfrentamento desse mal do século. 

 

Quadro 3 – Características dos protagonistas do bullying 

Agressor Amedronta, ameaça, domina o grupo, retalia, atitudes maldosas, agressões 

verbais, físicas e psicológicas, maus-tratos e olhares ameaçadores.  

Vítima Frágil, tímido, reservado, homoafetivo, negro, deficiente, bom aluno. 

Espectador Apenas testemunha ações criminosas e imorais, não defende. 

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura. 

 

Consequências decorrentes das práticas de bullying são constantemente divulgadas 

pela televisão e publicadas em importantes pesquisas acerca do fenômeno, tais como Fante 

(2008), Candau (2001) e Abramovay (2009)61.   

                                                           
61  A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio de seus desembargadores, por 

unanimidade, condenou uma instituição de ensino a indenizar uma criança pelos abalos psicológicos 
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A seguir, apresentamos três quadros com as principais consequências decorrentes das 

práticas de bullying, os resultados dessa prática e, por fim, os tipos mais comuns de bullying 

para fins de ilustrar a importância de nossa pesquisa, bem como para fundamentar futuras 

reflexões acerca desse fenômeno que requer uma maior problematização para sua 

compreensão e políticas públicas de enfrentamento eficientes e eficazes, trazendo para o 

centro dos debates seus protagonistas. 

Ao se pensar na presença do fenômeno bullying na sociedade atual, temos que 

repensar práticas pedagógicas descontextualizadas em nossas escolas que tendem a não trazer 

para a realidade educacional de nossos alunos as inovações nas áreas da tecnologia da 

informação e da comunicação.  

Há a necessidade de professores desenvolverem competências técnicas no sentido de 

se apropriarem das ferramentas que possibilitam o acesso à rede mundial de computadores, a 

Internet, bem como de seus recursos, buscando uma linguagem que possa aproximar cada vez 

mais sua atuação pedagógica à realidade de seus alunos que já estão conectados. 

 

Quadro 4 – Consequências decorrentes das práticas de bullying 
Agressor Impunidade, intolerância, hostilidade. 

Vítima Passivos e submissos, reprovação, evasão, abandono. 

Espectador Sentimento de impotência, passividade, neutralidade. 

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura. 

  

No quadro a seguir, os protagonistas têm reações diferenciadas, conforme seu papel 

nesse anel recursivo, dentro dessas práticas de bullying62. 

 

Quadro 5 – Principais resultados das práticas causadas por Bullying 
Agressor Sentimento de poder. 

Vítima Apatia, medo, pânico, fuga, desistência, homicídio, suicídio. 

Espectador Isolamento.  

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura. 

 

                                                                                                                                                                                     
decorrentes de violência escolar praticada por outros alunos, tendo em vista a ofensa ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

ABALOS PSICOLÓGICOS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR. BULLYING. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO 

COLÉGIO. VALOR MÓDICO ATENDENDO-SE ÀS PECULIARIDADES DO CASO. (Apelação Cível n. 

2006.03.1.008331-2 – DF, j. 7/8/2008).  Fonte: TJDF. Disponível em: <http://www.ambito- 

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8393>. Acesso em: 23 ago. 2015. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8393
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Por fim, o quadro a seguir refere-se aos tipos mais comuns de práticas de bullying. 

 

Quadro 6 – Os tipos mais comuns de bullying 
Tipos Descrição 

Verbal Expressões ofensivas 

Físico Agressões de fato 

Material Ameaça para se apropriar do objeto desejado 

Psicológico Ofensas 

Sexual Abuso 

Virtual Difamação 

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura. 

 

Fortalecendo a discussão até aqui apresentada e no sentido de aprofundar o debate, há 

dados interessantes apresentados pelo IBGE (2012) referente aos graves problemas sociais 

advindos das práticas do bullying. Tais dados são frutos de um trabalho da Pesquisa Pense, 

destinado aos trabalhos de pesquisa da Saúde do Escolar, junto ao IBGE (2012)63, como já 

mencionado. Vejamos as contribuições da pesquisa: 

 

Os dados sobre violência mostram que quase um terço dos alunos (30,8%) 

respondeu ter sofrido bullying alguma vez, cuja ocorrência foi verificada em 

maior proporção entre os alunos de escolas privadas (35,9%) do que entre os 

de escolas públicas (29,5%). Nos 30 dias anteriores à pesquisa, 12,9% dos 

estudantes se envolveram em alguma briga com agressão física, chegando a 

17,5% entre os meninos e 8,9% entre as meninas, inclusive com o uso de 

armas brancas (6,1% dos estudantes) ou arma de fogo, declarado por 4% 

deles. Viviam na companhia do pai e da mãe 58,3% dos estudantes, sendo 

que 31,9% moravam apenas com a mãe, 4,6% somente com o pai e 5,2% 

sem a presença da mãe e nem do pai. Quase 10% dos alunos declararam ter 

sofrido agressão por algum adulto da família. (IBGE, 2012). 

 

Infelizmente os meios de comunicação, conforme Calhau (2010, p. 62-63), têm 

divulgado cenas de bullying que atordoam qualquer espectador sintonizado no canal de 

entretenimento. É comum assistirmos nos meios de comunicação de massa, como a televisão, 

vídeos gravados por crianças, adolescentes, jovens e adultos sobre práticas de bullying contra 

seus pares64.  

                                                                                                                                                                                     
62  Em Silva (2012), tais práticas não se resumem aos espaços escolares. Os agressores estão em todos os 

segmentos da sociedade. As formas de bullying, de acordo com a autora, ainda podem ser classificadas em: a) 

verbal, b) físico e material, c) psicológico e moral, d) sexual e virtual. Essa última é a base desta tese. 
63  Diário do Amapá, 22 de agosto de 2014. Caderno Cidades, p. 3.  
64  Interessante pesquisa comandada por Fante (2008), em relação aos locais preferidos para as práticas de 

bullying, traz dados significativos para a discussão acadêmica. Nas escolas privadas, tais práticas acontecem 

em: a) pátio, 38%; b) corredor, 31%; c) classe sem professor, 30%. Dados não tão diferentes para as escolas 

públicas: a) pátio, 44%; b) corredor, 30%; c) classe sem professor, 40%.  
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Dentre as inúmeras formas de violência que se comete no ciberespaço, uma em 

especial tem chamado a atenção da mídia. É o Happy Slapping, ou seja, a vítima leva um tapa 

na cara, enquanto outro protagonista grava tudo para posterior postagem nas redes sociais. 

Nas falas do autor, trata-se de: 

 

Prática cruel de bullying (real) que se mistura ao cyberbullying (virtual). No 

geral, os agressores atacam uma vítima com bofetadas sendo que um 

comparsa fica a uma pequena distância filmando as agressões com câmera 

de vídeo de um telefone celular. Os vídeos com as agressões são 

imediatamente postados em redes sociais (ou enviados para telefones 

celulares) e visualizados por centenas ou milhares de pessoas em pouco 

tempo, infelizmente, tem se tornado comum no Brasil também. (CALHAU, 

2010, p. 21) 

 

Cenas dessa natureza são facilmente encontradas no site do YouTube. O mais 

preocupante está no fato de que há milhares de visualizações, de crianças a adultos. Tais 

práticas tendem a hostilizar as vítimas e expô-las às humilhações constantes. 

Diante dessa seara tão complexa, há inúmeros projetos no Congresso Nacional no 

sentido de tornar tais práticas como crimes. Há uma comissão que está trabalhando nessa 

questão atualmente e será objeto de discussão e análise deste trabalho mais adiante.  

O papel dessa comissão no Congresso Nacional se justifica pela tentativa de se pensar 

na contenção dessas práticas abusivas que atentam contra a imagem e a moral dos milhares de 

internautas brasileiros, analisando tais condutas à luz do Direito, enquanto possibilidade de 

um tratamento mais rigoroso de tais práticas, pensando-se até mesmo em criminalizá-las, 

fazendo que tais práticas sejam objeto do CP. 

Buscar alternativas para o enfrentamento de todas as formas de intimidação é, antes de 

tudo, sinônimo de respeito à condição humana. O agressor tende a dominar sua vítima e tal 

dominação tende a manter a vítima submissa a tal ponto que a mesma não consiga superar tais 

traumas, ficando a mercê de práticas abusivas de poder e de humilhações. 

Didaticamente, para fins de enfrentamento do bullying e do cyberbullying65, 

necessitamos delimitar nosso espaço de atuação, nossa esfera de trabalho. Após, conseguimos 

                                                           
65  Prática de cyberbullying já vem sendo preocupação da Justiça brasileira. A exemplo, temos um acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que diz: AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRUPO DE RELACIONAMENTO. ORKUT. CRIAÇÃO DE 

COMUNIDADE E DE PERFIL FALSO. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. DEVER DO PROVEDOR DE 

CESSAR AS OFENSAS APÓS A CIENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. NEGLIGÊNCIA 

DA EMPRESA-RÉ CONFIGURADA. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS. (Apelação Cível n. 1.0145.08.450392-2/001 – MG. 19.1.2009). Fonte: TJMG. Disponível em:  
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pensar que tais práticas podem e devem ser rechaçadas frente aos ditames do Código Penal 

Brasileiro. Nesse sentido, nossa tese é de que as vítimas e as cybervítimas tem em si algo em 

comum: todas são humilhadas a partir de sua honra. 

A literatura tem demonstrado que, no caso do bullying, as ações da justiça são mais 

diretivas e eficazes. Os agressores, como já vimos nas tabelas acima, tendem a agredir, verbal 

e fisicamente as vítimas, culminando na ofensa à integridade física. As agressões encontram 

respaldo nos artigos do CP, como já mencionamos aqui. Serão imputados em crimes de lesão 

corporal, no caso de práticas de bullying66.  

A grande dificuldade, e nosso trabalho de tese vem contribuir para ampliarmos nossas 

ações acerca do enfrentamento e empoderamento para se combater práticas de cyberbullying, 

é que a prática atrelada ao cyberbullying afasta, de imediato, as agressões físicas. A violência 

que se materializa na agressão física não se justifica e não se fundamenta nas práticas do 

cyberbullying, que, apesar de violência, apresenta certa singularidade em relação ao bullying.  

As práticas de cyberbullying requerem do cyberagressor outras formas de agressão e 

com apoio de outros instrumentos de divulgação de informações, em sua maioria, caluniosas.  

Enquanto que no bullying a agressão física é fator determinante para o enquadramento 

jurídico, no cyberbullying isso é dispensável e não se sustenta porque o ato violento não parte 

da violência física. Entra em cena, novamente, a tese da ofensa à imagem, à honra, à 

privacidade, à intimidade e à dignidade humana67.  

Em consulta à Delegacia de Crimes Cibernéticos do Estado de São Paulo, os crimes 

considerados eletrônicos, praticados por bullies ou cyberbullies, ofendem basicamente a honra 

do indivíduo, seja a honra objetiva, seja a subjetiva, reforçando a tese anteriormente 

apresentada68.  

                                                                                                                                                                                     
<http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_complemento2.jsp?listaProcessos=10569120025717001>. Acesso 

em: 23 ago. 2015. 
66  O IBGE (2015), em relação ao percentual de estudantes que sofreram bullying por unidades da federação, 

destaca: 1) Distrito Federal: 35,6; 2) Porto Alegre: 32,6; 3) Belo Horizonte: 35,3; 4) João Pessoa: 32,2; 5) 

Curitiba: 35,2; 6) São Paulo: 31,6; 7) Vitória: 30,8; e 8) Campo Grande: 31,4.  
67  Registramos que o Dicionário Jurídico Brasileiro (2013) consultado prevê que todas as condutas 

mencionadas até aqui são capazes de abalar a honra, a dignidade ou o decoro do indivíduo. Destacamos 

ainda, de acordo com o dicionário citado, as seguintes formas de honra: a calúnia e a difamação atingem a 

honra objetiva da vítima (reputação). A injúria ofende a honra subjetiva do sujeito passivo (ferindo a honra-

dignidade ou a honra-decoro). 
68  De acordo com os dados obtidos na Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo (2015), os crimes 

virtuais nas redes sociais são alarmantes e ainda muito pouco compreendidos. No Brasil, dados apontam que 

dos mais de 83 milhões de internautas, cerca de 91% desses, acessam as redes sociais. O Facebook é a rede 

social com o maior número de adesões. Como já citados no presente trabalho, os tipos de crimes cibernéticos 

mais comuns são: 1) insultos: denegrir a imagem da pessoa (crime previsto no CP, artigo 140); 2) calúnia: 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_complemento2.jsp?listaProcessos=10569120025717001
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De acordo com Fante (2008), há uma grande incidência de práticas de bullying e de 

cyberbullying resultantes da intolerância de quem hostiliza. As vítimas são constantemente 

agredidas, fisicamente, quando de forma presencial, e psicologicamente, quando nos espaços 

virtuais, principalmente nas redes sociais. É a incapacidade do convívio harmônico com as 

diferenças69. 

O cyberbullying, como estamos constantemente reforçando em nosso trabalho de 

pesquisa, tende a focalizar a honra de seus protagonistas, entretanto, as ações dos 

cyberagressores procuram, ainda, desestabilizar a paz de espírito, em constantes ameaças. 

Tais práticas podem ser configuradas em crimes previstos no artigo 147 do Código Penal, 

mesmo sendo feitas por meio das redes sociais ou mensagens de e-mails ou torpedos.70 

Em 1988, o Brasil passou a ter uma nova Carta Magna, fruto dos anseios da sociedade 

civil organizada e dos trabalhos de uma constituinte formada para essa finalidade. A 

Constituição Federal (CF, melhor conhecida desta forma) traz em seus pilares o direito à 

proteção integral aos direitos fundamentais de homens e mulheres. 

A dignidade humana, a liberdade de expressão, a inviolabilidade da intimidade, da 

vida privada, da honra e da imagem são direitos fundamentais protegidos pela Constituição, 

eternizados em seu artigo 5º, inciso X. Por fim, cabe ressaltarmos que as violações a tais 

direitos fundamentais podem ensejar a indenização por dano material ou moral decorrente 

dessa violação. 

Nesse contexto, os agressores, tanto do bullying quanto do cyberbullying, estão 

sujeitos aos braços da lei71. Tais práticas podem levar os protagonistas desses abusos, se 

                                                                                                                                                                                     
fofocar sobre uma pessoa, por exemplo (crime previsto no artigo 138 do CP); 3) difamação: relacionar 

alguém às coisas ofensivas (crime previsto no artigo 139 do CP); 4) divulgação de segredo: expor 

informações confidenciais na rede (crime previsto no artigo 153 do CP); 5) escárnio por motivo de religião: 

menosprezo às pessoas religiosas na rede (crime previsto no artigo 208 do CP); 6) favorecimento da 

prostituição (crime previsto no artigo 228 do CP); 7) ato obsceno (crime previsto no artigo 233 do CP); 8) 

escrito ou objeto obsceno (crime previsto no artigo 234 do CP); 9) incitação ao crime (artigo 286 do CP); 10) 

apologia ao crime (artigo 287 do CP); 11) falsa identidade: perfil falso na rede (crime previsto no artigo 307 

do CP); 12) preconceito ou discriminação (crime previsto no artigo 20 da Lei n.º 7.716/89); e 13) pedofilia 

(crime previsto nos artigos 241-A, 241-B, 241-C, 241-D e 241-E, todos da Lei n.º 8.069/90 (ECA). 
69  Ainda em relação às vítimas, a autora ressalta que a vítima típica apresenta uma conduta pouco sociável e 

talvez não disponha de recursos para reagir à ação do agressor. Geralmente são frágeis fisicamente, 

apresentam timidez e passividade, além de baixa autoestima. 
70  Orientações da Delegacia de Crimes Cibernéticos do Estado de São Paulo. 
71  Chamo a atenção para o fato de que a Comissão que estudou e propôs PL de combate ao bullying no Brasil, 

no Congresso Nacional, tem defendido a ideia de que o curso de Direito, a partir de disciplinas jurídicas das 

relações humanas, não pode e nem deve ficar alheio aos debates que envolvam bullying e cyberbullying no 

atual contexto da sociedade brasileira, frente ao avanço tecnológico e a dinâmica dos processos de 

comunicação e informação. É nessa seara que torna-se de extrema importância a presença do Direito nas 

discussões acadêmicas e no âmbito dos tribunais de justiça. É fundamental que as ciências jurídicas tracem 
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condenados pela Justiça, a ressarcirem os danos causados às vítimas, decorrentes dessas 

práticas. Protagonistas do bullying e do cyberbullying incorrem na inobservância dos direitos 

fundamentais da pessoa humana previstos na CF. 

É sabido, e o Congresso Nacional tem trabalho nessa questão por meio da CPI dos 

crimes cibernéticos atualmente em andamento, que o Poder Judiciário está atento às 

publicações nas mídias sobre casos de bullying e de cyberbullying, não estando inerte e nem 

compactuando com ações que possam estagnar o avanço de ações que estão combatendo tais 

práticas, seja nos espaços escolares ou em ambientes virtuais.  

Essa problemática é questão de saúde pública. Temos vários registros de 

jurisprudências que tratam dessa questão. Tanto é relevante que muitas condenações já foram 

proferidas e publicadas, tendo entre os condenados praticantes de bullying e de cyberbullying, 

crianças, jovens e adultos.  

Indenizações são altas em muitos casos em que a Justiça deu ganho de causa às 

vítimas e cybervítimas, por danos morais sofridos. Fica constatado que os agressores e 

cyberagressores72 causaram danos irreparáveis, na dimensão da moralidade principalmente, e 

as indenizações não são ínfimas; pelo contrário, de acordo com a proporcionalidade e 

gravidade de cada caso. 

Exemplos divulgados nas mídias nos levam aos Tribunais de Minas Gerais, São Paulo 

e do estado do Paraná, que já julgaram e condenaram agressores e cyberagressores entre os 

períodos de 2008 e 2011. Todos os casos foram comprovadamente relacionados à lesão da 

honra, decorrente do uso indiscriminado das redes sociais e dos sites de relacionamentos. 

Caso exemplar, citado por Calhau (2010), refere-se ao estado de Minas Gerais, onde, 

de acordo com esse autor, um juiz de Direito condenou os pais de um agressor que praticava 

bullying em ambiente escolar a indenizar a família da vítima em R$ 8.000,00, fruto da 

condenação por danos morais sofridos pela vítima. 

                                                                                                                                                                                     
ou planejem ações que subsidiem as discussões e os parâmetros que possam alicerçar conceitos atinentes ao 

nosso objeto de tese. A literatura tem demonstrado que o cyberbullying é um mal típico da Sociedade da 

Informação e, novamente, cabe ao Direito, como ciência que estuda e normatiza os fatos reclamados por essa 

sociedade, por meio de seu viés do Direito Eletrônico, investigar esta forma de intimidação virtual, que tem 

trazido sérias consequências às vítimas e contaminado as redes sociais e os sites de relacionamentos pelo 

mundo. É urgente que se debatam normas e regras para o uso sadio da Internet.  
72  É salutar que mencionemos a opção pelos termos cybervítimas e cyberagressores nesse trabalho devido à 

aderência ao objeto de tese. Entretanto, o termo mais usado, faz referência ao inglês e no plural, bullies 

(agressores ou praticantes dessa violência). 
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No afã das pressões sociais, o que observamos é que, seja no Congresso Nacional ou 

nas Câmaras estaduais e municipais, aprovam-se leis sem nenhum tipo de direcionamento ou 

estudo jurídico, ou de sua exequibilidade.  

Isso porque o poder da mídia é tão massificante que inculca na cabeça das pessoas, 

ideologicamente, que há necessidade extrema de aprovação de leis para o combate a tais 

práticas. Realmente, há; entretanto, de forma consciente e dialogada com os demais setores da 

sociedade. 

Nossa legislação, para muitos casos concretos de violência ou de sérios prejuízos aos 

direitos fundamentais previstos na CF, é resultado, em grande parte, da repercussão da mídia. 

Fatos calamitosos são constantemente reprisados, a exemplo da Lei Maria da Penha.  

Muitas dessas leis, aprovadas e promulgadas às pressas, não se consolidam. 

Provavelmente, careciam de uma maior discussão e mobilização dos setores competentes para 

sua efetiva análise e viabilidade.  

Outra dimensão necessária para uma análise mais efetiva dessas leis perpassa por uma 

análise técnica para se evitar erros legislativos ou vícios de redação. O que vemos muito, 

ainda na mídia, são leis de gavetas. Leis que, apesar de interessantes, não se sustentam por si 

só, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso.  

As práticas de bullying e de cyberbullying vêm sendo analisadas por delegacias 

especializadas em crimes cibernéticos. É uma grande conquista da sociedade brasileira, 

principalmente quando pensamos que o Código Penal Brasileiro perdurou por muitos anos no 

Brasil, descontextualizado do mundo contemporâneo.  

Essa observação torna-se necessária, pois as práticas de bullying e cyberbullying não 

são alcançadas, de forma direta e objetiva, pelo citado documento legal. Fato compreensível 

pelo período em que se pensou e aprovou o Código Penal, fruto dos anos de 1940. 

Estamos acompanhando os trabalhos da CPI dos Crimes Cibernéticos no Congresso 

Nacional sobre a criminalização de práticas de bullying e de cyberbullying. A partir das 

discussões dos parlamentares dessa CPI, é interessante destacar que muitas práticas dos 

agressores e cyberagressores encontram respaldo no atual Código Penal e no Código Civil de 

2002. Esses dois diplomas legais possuem artigos que podem ser utilizados na tipificação dos 

crimes praticados por esses agressores e cyberagressores. 

De forma mais didática, reiteraremos as principais condutas tipificadas no Código 

Penal no sentido de contribuição para o debate acadêmico e na divulgação dessas condutas, 
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assim nossos acadêmicos terão acesso às informações relevantes para combater tais práticas, 

via Justiça. 

Há no Código Penal Brasileiro, no capítulo V, que se refere às condutas típicas, a 

definição dos crimes contra a honra, que abrangem os artigos 138 a 145, como já destacamos 

em outro momento neste trabalho.  

Numa análise mais detalhada dessas condutas, há aderência desses crimes com aqueles 

praticados pelos agressores do bullying e dos cyberagressores do cyberbullying. Tais artigos 

podem, concretamente, ser evocados para fundamentar ações contra os crimes cometidos nas 

redes sociais e nos demais sites de relacionamento. 

Por analogia, os tipos de crimes ou condutas tipificadas nos diplomas legais citados 

podem ser encontrados ou praticados, também, no ciberespaço. Dessa forma, temos a 

descrição típica do crime de calúnia: “Art. 138 – Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente 

fato definido como crime”. 

Caluniar é uma prática observada nas redes sociais sem grandes dificuldades. Temos 

observado que essa prática tem sido feita por meio de perfis falsos, como já tratamos aqui, os 

chamados fakes. Estamos diante de práticas de cyberbullying.  

O cyberagressor utiliza-se de um perfil falso para caluniar outra pessoa, 

constrangendo-a diante dos seus amigos e de suas comunidades virtuais, postando 

informações difamatórias e caluniosas no sentido de ferir a cybervítima. O cyberagressor 

tinha como foco constranger, denegrir a imagem da cybervítima a um grande número de 

internautas conectados à rede de amigos da cybervítima. Expondo-a constantemente. Tudo 

sobre a sensação do anonimato que o mundo virtual permite. Será? Abordaremos essa questão 

posteriormente.73 

                                                           
73  Observamos que nas práticas de crimes cibernéticos a sensação do anonimato é crucial para sua efetivação. É 

mito, hoje em dia, se pensar que não há como rastrear os cybercriminosos. Há ferramentas e softwares 

específicos para se rastrear IPs, usados pela polícia específica. O notebook, o celular ou até mesmo o 

computador de mesa, não estão imunes ao alcance desses verdadeiros instrumentos a serviço da investigação 

e combate ao crime virtual. A rede não garante o anonimato e a impunidade nos dias de hoje. Outro aspecto 

importante em que nossa tese tem forte contribuição é o caráter informativo sobre os crimes cibernéticos. 

Isso porque muitos usuários ou internautas não sabem como e se estão sendo vítimas de crimes e, 

consequentemente, não sabem como agir e denunciar tais práticas. Por exemplo, temos reforçado que a 

postagem ou divulgação nas redes sociais ou em sites de relacionamentos, de dados pessoais, por meio de 

cadastros por exemplo, tem contribuído para o aumento dos dados estatísticos sobre os crimes cibernéticos. 

Dados como: endereço, e-mail, data de nascimento, ano de nascimento, nome de solteiro ou casado e dados 

da família e/ou de familiares dos usuários das redes, tem sido constantes alvos dos cybercriminosos. 
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Diante de outra situação-problema, a prática de crime de difamação, há respaldo nos 

diplomas legais citados para ressarcimento do dano. A difamação requer um fato ofensivo à 

honra da vítima.  

Isso pode ser analisado frente às postagens feitas pelo agressor, via mensagens ou 

publicação de vídeos da vítima nas redes sociais ou sites de relacionamentos. A gravidade 

ainda pode ser questionada pelo número de visualizações que tais mensagens ou vídeo 

receberam nas redes, contribuindo para ofender ainda mais a honra da vítima. 

A difamação, cujo objetivo do agressor é denegrir a reputação da vítima, requer, 

necessariamente, um terceiro incluído nessa situação e que tome conhecimento dessa 

agressão, isto é, do fato que ofende. As redes sociais têm permitido o acesso às informações 

ofensivas, postadas pelo cyberagressor, de forma imediata e por milhares de internautas, de 

várias localizações e classes sociais. 

Interessante registrar que há a possibilidade de se tipificar os casos de injúria nas 

práticas de bullying e de cyberbullying nos referidos diplomas legais; entretanto, nesses casos, 

a ofensa atinge a dignidade humana. 

Cerca de 17 mil casos foram julgados pelo STJ, a partir de 2008, coibindo diversas 

práticas criminosas que diretamente envolviam ações de estelionato, injúria, calúnia, 

difamação, furtos, extorsão, ameaças, fraudes com cartão de crédito, etc.  

A aplicação do Código Penal foi essencial para a vitória das vítimas desses crimes. A 

Justiça, frente ao combate aos crimes cibernéticos, tem conseguido grandes resultados 

também. É a Justiça salvaguardando os direitos fundamentais de homens e mulheres deste 

Brasil. 

Estamos vivendo um momento ímpar fruto do avanço das tecnologias e do processo de 

globalização. A sociedade do medo busca sua legitimidade na sensação da impunidade dos 

infratores e dos agressores que estão entre nós, em todas as áreas de atuação e de convivência.  

Estamos buscando ou procurando abrigos que não existem. A busca incessante pela 

proteção não está nos aparelhos do Estado. Está em nós, a partir de um processo de 

humanização, onde o respeito e a tolerância se fazem presentes. A ausência de proteção nos 

impulsiona para o fervor das punições, como saída para a manutenção do status quo.  

Há a necessidade urgente, um olhar mais complexo e multidimensional para o 

fenômeno da violência, que procure ressignificar a atuação judicial ou até mesmo a policial, 

no sentido de uma eficácia mais próxima dos anseios da população, buscando saídas coletivas, 
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dialogadas para o enfrentamento dessas práticas criminosas, bem como construindo uma 

consciência sociocultural de que a educação e sua sustentabilidade devem e são parceiras 

irrefutáveis para a transcendência do que hoje somos para o que queremos ser, frente ao 

fenômeno da violência social: cyberbullying74. É preciso problematizar a virtualização da 

informação e a potencialidade lesiva dessas postagens. 

Já tecemos comentários no presente trabalho de tese de que as postagens – sejam 

essas, nos mais diversos formatos e extensões: fotos, textos, áudios, etc. – são o grande 

tormento das vítimas, devido à capacidade exponencial de curtidas e compartilhamentos feitos 

por internautas nas redes sociais sobre os fatos postados.  

Divulgando, de forma consciente ou não, conteúdos que possam ferir a vítima, 

perturbando-a e expondo-a em um mundo virtual sem precedentes, tais postagens podem ser 

tipificadas nas condutas já abordadas e que representam práticas criminosas de cyberbullying.  

Outro fator que contribui para a disseminação das informações pelo agressor é o fato 

do anonimato. Esse sentimento de impunidade tem seus dias contados porque há ferramentas 

digitais que já conseguem identificar o número do computador usado para essa finalidade. É o 

chamado IP75. 

Acerca do anonimato na rede, Abramovay (2009) tem chamado a atenção para a 

disseminação de práticas de cyberbullying, justamente por essa sensação de impunidade. Ela 

afirma: 

 

A dinâmica de uso da internet propicia certo anonimato: os usuários podem 

manter contato, enviar mensagens, postar fotos e vídeos sem 

necessariamente revelar a fonte ou sua identidade. Esse aspecto do meio 

virtual, de fato, resulta em maior liberdade de expressão; contudo, essa 

condição de liberdade pode levar, por vezes, à contrapartida de práticas 

danosas, como a exposição a conteúdos agressivos, a ameaças, ao uso 

indevido de fotografias e vídeos, entre outros. Nos últimos anos, os 

fenômenos do cyberbullying e da cibe violência – que são atos de violência 

perpetrados por meio do ciberespaço – têm sido progressivamente analisados 

em decorrência de uma notável proliferação de tais práticas. 

(ABRAMOVAY, 2009, p. 412). 

 

O sentimento de impunidade que o cyberagressor tende a fortalecer pela sensação de 

onipotência advindo da própria conectividade contribui para o aumento da criminalidade 

                                                           
74  Para fins deste trabalho, cyberbullying continua sendo uma prática que envolve o uso de tecnologias de 

informação e de comunicação para dar apoio a comportamentos inadequados, repetidos e hostis praticados 

por um indivíduo ou grupo com a intenção de prejudicar pessoas. 
75  Número de identidade do computador: Internet Protocol – IP. 
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virtual. A dificuldade para responsabilizar os cyberagressores consiste no fato de que se torna 

muito difícil a coleta de provas processuais relacionadas às ofensas e/ou agressões sofridas no 

ciberespaço.  

Atualmente, as delegacias destinadas aos crimes cibernéticos já dispõem de 

ferramentas para monitorar e rastrear os registros dos computadores, os chamados IPs, como 

já mencionado. São rastreáveis os crimes praticados no ciberespaço desde que se tenha a peça 

chave desse crime: o computador. Cyberagressores, atento a essas possibilidades, tendem 

ainda a usar nicknames76.  

O uso de nicknames tem apenas um objetivo, quando usado para práticas de 

cyberbullying, dificultar a identificação do cyberagressor. O uso de vários computadores 

também é um dificultador para a identificação dos agressores das práticas consideradas 

hostilizantes nas redes sociais e sites de relacionamentos. 

A orientação das Delegacias que combatem crimes cibernéticos tem sido no sentido 

de instruir as vítimas acometidas por essas práticas consideradas criminosas, solicitando que 

façam as impressões das páginas acessadas, páginas essas onde constam indícios de 

agressão. 

Outra orientação é a identificação das comunidades virtuais ou redes sociais acessadas 

pelas cybervítimas, cujos conteúdos são ofensivos e caluniosos. Tais comunidades e redes 

sociais são criadas no intuito de denegrir a imagem da vítima e na intenção, na maioria das 

vezes, de extorsão. Por fim, a produção de provas é a ação mais importante nesse caso para 

comprovar a agressão virtual. 

As redes sociais e os sites de relacionamentos têm condições de disseminar conteúdos 

audiovisuais, como conteúdos adultos ou pornográficos, impróprios para a maioria dos 

usuários dos serviços de Internet. Muitos desses vídeos são caseiros e não profissionais e são 

postados nas redes sem a autorização de seus autores.  

Divulgar vídeos nas redes sociais e em sites de relacionamentos sem autorização de 

seus autores pode ser crime. Há casos comprovados de difamação e de injúria a partir de 

postagens de vídeos na Internet. É importante destacar que muitos desses vídeos são 

manipulados, de forma a denegrir a imagem da vítima, e, por consequência, postados sem a 

autorização.  

                                                           
76  Nicknames são apelidos usados pelos usuários quando conectados às redes sociais ou salas de bate-papo. 
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Como já defendemos neste trabalho, a conduta do cyberagressor encontra respaldo no 

Código Penal. São condutas tipificadas no mencionado diploma legal, sendo necessária a 

discussão sobre as circunstâncias agravantes no caso das práticas de cyberbullying. Isso 

porque o ciberespaço é um terreno imensurável, fonte de inúmeras possibilidades de práticas 

de cyberbullying. 

As práticas de cyberbullying são preocupantes, pois resultam de condutas inadequadas, 

passíveis de serem penalizadas e carecem de princípios éticos e morais. Nossos alunos 

necessitam pensar e repensar práticas que envolvam a problematização dessa temática: 

cyberbullying. Se assim não o for, perdem-se oportunidades de ação-reflexão-ação sobre os 

valores necessários à convivência e à condição humana. 

Outro aspecto interessante para a discussão em nosso trabalho de tese é o 

questionamento se realmente estamos preparados para compreender o cyberbullying em toda 

sua multidimensionalidade.  

As causas do cyberbullying são complexas e demandam a compreensão de valores 

fundamentais para o convívio em sociedade. Isso porque nossa sociedade é paternalista e tem 

se configurado na exclusão dos mais fracos, e isso tem se materializado na escola e nas 

discussões familiares. 

Estamos diante de uma geração cada vez mais antenada aos acontecimentos globais e 

aos problemas planetários; entretanto, as mídias têm divulgado casos de intolerância 

preocupantes.  

Um paradoxo: de um lado, o avanço tecnológico, do outro, o desapego aos valores 

éticos e morais, culminando na intolerância ao próximo e na falta de resiliência no 

enfrentamento das questões do dia a dia. Esse desamor tende a ser postado nas redes sociais. 

Como se esse dissabor pudesse contribuir para amenizar o sentimento de solidão e a falta de 

pertencimento a um grupo social.  

É a ausência dos pilares sociais, familiares, educacionais, culturais e psicológicos. O 

internauta está só em um mundo conectado. Nesse sentido, o cyberbullying, como se fosse 

uma doença depressiva, é silencioso, chega de mansinho e deixa a sua marca: a hostilização.  

As cybervítimas geralmente são acuadas e omitem-se, tornam-se invisíveis, pois o 

sofrimento são os olhares do outro. A alteridade não se faz presente aqui. É a ausência do 

olhar que olha a cybervítima. O remédio é o sofrimento sozinho, de forma isolada do mundo 

que a cerca. Pedem socorro, mas não são ouvidas.  
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Os cyberagressores, como já vimos até aqui, são passíveis de serem punidos. E devem 

ser punidos, denunciados. Muitos desses protagonistas são menores e aos olhos da lei devem 

ser acolhidos sobre o manto do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ECA, 

considerado um dos instrumentos mais eficazes na e para a proteção das crianças, dos 

adolescentes e dos jovens, necessita de uma nova discussão, tendo como pauta as práticas de 

bullying e do cyberbullying. Nesse sentido, tal lei precisa ser contextualizada, atualizada para 

atender as novas demandas desse mundo tecnológico. 

O fenômeno do cyberbullying deve ser pensado e compreendido a partir de sua 

multidimensionalidade, como estamos defendendo neste trabalho. A violência social não se 

resume ao viés somente antropológico, e, sim, por meio de uma abordagem mais humanista, 

capaz de trazer para o debate as contribuições das diversas áreas do conhecimento: da saúde à 

educação77. 

O cyberbullying, enquanto fenômeno social complexo, necessita de intervenção mais 

direta e de um trabalho coletivo para o seu enfrentamento. Esse fenômeno, por ser social, está 

presente em todas as esferas, dos ambientes escolares aos não escolares, das empresas às 

universidades.  

E seu enfrentamento necessita de uma harmonia entre os pares e isso só se alcança a 

partir do respeito e da tolerância entre homens e mulheres. 

Estamos conectados diariamente às redes sociais. Os celulares, os notebooks e os 

smartfones propiciam e agilizam tal acesso à rede mundial de computadores. De um click ao 

outro estamos navegando no Facebook ou trocando mensagens em tempo real no aplicativo 

WhatsApp. É a conectividade que nos move. 

Crianças, adolescentes, jovens e adultos, todos vivendo na era da informação e da 

comunicação. A Internet está presente, ainda, nas brincadeiras de nossos filhos, nos jogos 

online dos primos e nos envios de torpedos e mensagens. Usamos a Internet para serviços de 

banco e para nos locomovermos, via GPS. 

Essa conectividade sem responsabilidade pode ocasionar grandes frustrações e 

possibilitar práticas de cyberbullying. O envolvimento constante nesse mundo virtual, a 

                                                           
77  A Lei Federal n.º 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB ou 

Lei Darcy Ribeiro, é um marco nas questões de empoderamento que envolvam as ações de combate e 

enfrentamento da violência nas escolas públicas de nosso país. Em especial em seu artigo 26, parágrafo 9º 

que diz “Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a 

criança e o adolescente serão incluídos, como temas transversais, nos currículos escolares de que trata o caput 
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interação constante com outros internautas nesse ciberespaço, exige do internauta mais atento 

e antenado com as grandes transformações um maior cuidado e uma consciência sobre as 

práticas de cyberbullying78.  

A necessidade de se lidar com tais práticas é o primeiro passo para não ser a próxima 

vítima. Dificilmente práticas de cyberbullying são acidentais. Isso porque tais práticas 

requerem uma intencionalidade de ofender, de hostilizar a vítima.  

O que devemos considerar é que nas práticas de cyberbullying há um padrão. As 

mensagens ofensivas, os insultos e as calúnias são recorrentes, repetitivas. 

Dados da ONG SaferNet demonstram que o cyberbullying é mais frequente do que 

imaginávamos. Os índices demonstram que cerca de 1 em 4 adolescentes são ou foram 

cybervítimas, e cerca de 1 em 6 admitiram ter um amigo que sofre dessa violência. São dados 

preocupantes e que exigem reflexão para políticas de enfrentamento desse fenômeno. Tais 

abusos foram sofridos por meio de redes sociais. 

Sabemos que o cyberbullying não se limita às ruas, às casas, às escolas, aos parques e 

muito menos às casas das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos.  

O cyberbullying não tem lugar e nem tempo. Está presente em todos os momentos nas 

redes sociais. Basta acessar tais redes e estar propenso às práticas de cyberbullying.  

Dificilmente a cybervítima consegue desvencilhar-se dos abusos cometidos pelos 

cyberagressores, estando exposta à crise de ansiedade, depressão ou outros distúrbios do 

comportamento, como já tratamos anteriormente neste trabalho.  

A exposição frequente às práticas de cyberbullying tende a contribuir para 

pensamentos suicidas ou homicidas também, conforme Fante (2008). 

Ficar atento aos comportamentos dos filhos pode ser um importante aliado ao combate 

às práticas de cyberbullying. Isso porque as crianças tendem a esconder de seus pais tais 

ameaças, porque pensam que serão penalizadas, por exemplo, por ficarem sem acesso à 

Internet, sem os jogos de computadores, sem seus celulares ou tablets. Ou simplesmente, por 

sentirem vergonha das ameaças que estão sofrendo por cyberagressores.  

A seguir, apresentamos um quadro com a sintomatologia do cyberbullying. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
deste artigo, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), observada a produção e distribuição de material didático adequado”. 
78  Salutar retomar que o cyberbullying exige o uso da tecnologia para práticas de assédio, de ameaça e de 

constrangimento de pessoas que usam as redes sociais ou sites de relacionamentos para se comunicarem. 
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Quadro 7 – Sintomatologia do fenômeno cyberbullying 
Sintomatologia Descrição 

Perturbação emocional Uso indiscriminado da Internet 

Sentimento de perseguição Vida digital desregrada 

Isolamento familiar Falta dos recursos tecnológicos em casa 

Negação ao uso ou acesso ao celular Aparelho quebrado ou sem bateria 

Ausência na escola Queixas psicossomáticas: dor de barriga, p. ex. 

Mudança de humor Intolerância aos amigos 

Nervosismo Recebimento de mensagens instantâneas 

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura. 

 

Pesquisas têm demonstrado que há alguns cuidados dos quais os internautas podem se 

utilizar na tentativa de se evitar práticas de cyberbullying ou até mesmo minimizar as ações 

dos cyberagressores, tais como:  

a) no uso dos aparelhos que se conectam à Internet há a possibilidade de se bloquear 

algumas funções, tradicionalmente utilizadas pelos agressores, tais como e-mails 

desconhecidos, mensagens instantâneas sem sentidos, torpedos de pessoas 

específicas e insistentes; 

b) na possibilidade de se limitar o acesso às redes sociais e a sites de relacionamentos. 

Em sua essência, limitar o acesso à tecnologia. Verificar mensagens torna-se um 

vício. Crianças, adolescentes, jovens e adultos estão acostumados a verificarem 

suas mensagens. Isso os expõem constantemente. A saída, talvez, é manter os 

aparatos tecnológicos sob o cuidado de um adulto e principalmente em local 

visível para monitoramento; após, definir combinados, no sentido de limitar seu 

uso e acesso; 

c) ter conhecimento e acesso às redes sociais de seus filhos, bem como filtrar as 

páginas acessadas constantemente. É o monitoramento a serviço da preservação da 

integridade física e psicológica de todos da família; 

d) ter consciência e possibilitar o exercício da consciência quando o assunto de 

família exigir privacidade. Evitar postar dados familiares é um grande passo para 

se combater crimes cibernéticos e afastar-se de práticas de cyberbullying. 

A preocupação com o cyberbullying se faz urgente e sem volta. Pesquisas têm 

demonstrado que 25% das escolas públicas afirmam que entre seus alunos há práticas 

constantes de bullying, e que 1 em cada 5 estudantes do ensino médio relatam que foram 

intimidados no ano passado. Essa constatação é preocupante, como as demais anteriormente 

abordadas. 
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Se há um conforto para essa problemática que as escolas públicas enfrentam, em 

relação ao bullying e ao cyberbullying, é que a mídia tem noticiado projetos de combate a 

esses fenômenos com altos índices de sucesso. Tanto o bullying quanto o cyberbullying têm 

ganhado as manchetes e estão visíveis para mobilizar grandes discussões no sentido de 

mobilizar para combater. Exemplo dessa mobilização foram grandes reportagens sobre a 

temática realizadas pela TV Band (2014) e pela TV Globo (2015). 

Bullying e cyberbullying devem ser problematizados com a mesma intensidade, 

recebendo o mesmo olhar de cuidado, o olhar da prevenção. Ter a noção da dimensão dos 

estragos que tais práticas podem ocasionar é o ponto de partida da conscientização. Nesse 

sentido, seus efeitos serão menos desastrosos e a agressão na Internet menos impactante.  

Não se pode perder de vista que todas as postagens feitas nas redes sociais e nos sites 

de relacionamento ficam armazenadas nas nuvens, isto é, fora do alcance de seus respectivos 

donos. Nem tudo pode ser apagado, excluído, passando a existir de forma inconteste. Sendo 

assim, uma simples brincadeira, por meio de postagem sem maldade, passa a ser um tormento 

quando usado de forma vil, sem escrúpulos.  

De acordo com as pesquisas de Abramovay (2003) e Fante (2008), na constatação de 

que a criança está sofrendo bullying, será de extrema importância o diálogo, a confiança, o 

respeito e a paciência para ouvir e ser ouvido. O diálogo é a peça central no combate ao 

bullying, nessa situação. A criança precisa confiar no professor, no diretor e, principalmente, 

em seus pais. Tudo isso para que ela possa contar o que vem lendo e recebendo das e nas 

redes sociais de forma acolhedora, sincera e com muito respeito.  

Essa sensação de que a repreensão pelo adulto é certa contribui ainda mais para que as 

práticas do cyberbullying se perpetuem no imaginário das cybervítimas, pois essas práticas de 

intimidação, refletida em um comportamento agressivo, tende a humilhar e a hostilizar a 

criança ou seus colegas da escola, dos grupos e das rodas de conversa.  

Tais práticas transpuseram os muros da escola, as barreiras dos clubes, os portões das 

empresas, chegando, como já ressaltamos neste trabalho, ao ciberespaço, ao mundo virtual. O 

bullying passa a ter uma nova releitura: o cyberbullying79. 

                                                           
79  Reiteramos: o termo cyberbullying necessita de uma tradução mais fiel ao seu significado e isso não 

encontramos na versão da Língua Portuguesa. É um termo em inglês, composta por cyber relativo ao uso das 

novas tecnologias de comunicação. 
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É fato, e nosso trabalho vem demonstrar essa versão, de que as práticas de 

cyberbullying, necessariamente, exigem o uso de ferramentas sofisticadas e conectadas à 

Internet.  

Nos dias atuais, os celulares mais simples têm a tecnologia necessária para se 

conectarem às redes sociais e aos sites de relacionamentos, e, nesse sentido, possibilita o 

acesso de cyberagressores, de forma recorrente e hostis, sempre com a intenção de humilhar, 

hostilizar e prejudicar pessoas.  

Práticas de cyberbullying são intencionais e podem ser cometidas por crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, sem exceção. Utilizam-se das tecnologias da 

informação e comunicação, as denominadas TICs, sempre com a intenção de denegrir a 

imagem do outro, ameaçar a paz das famílias e da própria pessoa e, em muitos casos, 

humilhar o sujeito frente aos colegas e familiares.  

Bullying e cyberbullying são práticas de violência que devem ser combatidas sem 

piedade. Entretanto, possuem algumas características que lhes são peculiares e precisamos 

compreendê-las.  

Uma das principais características entre cyberbullying e bullying é o fato de que o 

cyberagressor tem a falsa sensação de que está protegido pelo anonimato que a Internet tende 

a oferecer. Isso como já vimos, não se sustenta mais, pois os aparelhos tecnológicos modernos 

têm uma identificação de fábrica, os chamados IPs.  

Entretanto, todas as práticas de violência virtual, todos os insultos e hostilização 

podem, de forma exponencial80, disseminar tão rapidamente, expondo as vítimas81 às pessoas 

do rol de suas amizades, de suas comunidades, de suas redes sociais. 

A ideia de que a prática de bullying e cyberbullying está atrelada às ações de jovens 

perdurou por algum tempo. Hoje, as pesquisas têm demonstrado que tais práticas não se 

restringem a tal faixa etária. O perfil dos agressores mudou, assim como a dinâmica das 

relações sociais nos sites de relacionamento também.  

                                                           
80  É fato que as agressões tendem a serem disseminadas na Internet por meio de vários aparatos tecnológicos, 

das redes sociais às comunidades virtuais, das mensagens por e-mails aos torpedos nos celulares, das 

gravações de vídeos aos blogs de diários virtuais, dos fotologs de imagens às mensagens instantâneas dos 

aplicativos mais baixados (WhatsApp, Viber, Telegram); tudo com uma velocidade impensável, o que não 

seria viável se fosse no mundo real. O mundo virtual permite essa disseminação em segundos, em minutos. 

Tais práticas agressivas se materializam em insultos, em calúnias, ofensas, perseguições, rumores, boatos e 

fotos forjadas sobre as vítimas.  
81  A vítima recebe o ato do bullying. Vale ressaltar que neste trabalho estamos usando os termos vítimas para 

representar os sujeitos que sofreram bullying, e cybervítimas para representar os sujeitos que sofreram 

cyberbullying. 



128 

 

 

Agressores e cyberagressores tendem a apresentar comportamentos inadequados: sem 

limites, insensíveis, inconsequentes e apáticos. De acordo com dados da Delegacia de Crimes 

Cibernéticos do Estado de São Paulo, há inúmeros registros de adultos agressores que se 

fazem passar por crianças, adolescentes e jovens, com o único objetivo de desmoralizar as 

vítimas, as expondo a toda sorte de intempéries, valendo-se de sua suposta superioridade 

intelectual e capacidade de persuasão. 

A tríade bully, vítima e Internet legitima a presença do cyberbullying, um fenômeno 

social que transcende aos muros da percepção e, de forma rápida e inconteste, contamina o 

ciberespaço, necessitando de forma urgente um olhar complexo para sua compreensão e para 

seu uso com responsabilidade ética, por toda a sociedade. 

Importante destaque será dado às discussões sobre as leis que estão sendo discutidas 

no Congresso Nacional, cujo enfoque é as práticas de bullying e cyberbullying.  Trataremos 

dessa questão em um subtópico a parte ainda neste trabalho.  

Tais projetos, necessariamente, estarão voltados para a criminalização dessas práticas. 

Enquanto a sociedade espera com ansiedade tais projetos aprovados, o que nos resta é 

pesquisar sobre os fenômenos e investir em ações de prevenção para se evitar os efeitos 

danosos do bullying e do cyberbullying. 

Atualmente temos softwares capazes de frear e identificar práticas de cyberbullying, 

principalmente instalados em computadores de uso pessoal. São programas de controle de 

acesso às redes sociais e sites de relacionamento, como por exemplo, o Net Nanny, o Norton 

Family e o Safe Eyes. Esses programas realizam a tarefa de monitoramento das postagens, 

detectando abusos. 

A ideia central é conscientizar crianças, adolescentes, jovens e adultos para o uso 

responsável da Internet, limitando o acesso às redes sociais e possibilitando o bloqueio aos 

links e sites considerados inseguros pelos programas instalados.  

Ao se investir na privacidade ao uso da Internet, a consequência é a baixa exposição 

aos fatores de riscos, às postagens de potenciais agressores e, possivelmente, ajudar na 

identificação da origem das postagens maliciosas e de seus agressores. 
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Muitas cybervítimas passaram por essa condição devido ao uso incorreto de suas 

senhas e de seus dados pessoais captados por agressores82, hackeados por meio da Internet. É, 

na prática, roubo de identidade, punível pela Justiça.  

É comum ainda a troca de imagens nas redes sociais e na própria Internet por 

internautas desavisados ou por aqueles usuários que não acreditam que possam sofrer práticas 

de cyberbullying.  

O risco se torna maior quando as postagens envolvem fotos, pois as mesmas podem 

ser manipuladas, e em relação às mensagens de textos, deturpadas e reenviadas para todas as 

suas conexões. A exposição poderá contribuir para a humilhação da cybervítima. 

Ainda de acordo com dados da Delegacia de Crimes Cibernéticos da capital paulista, 

as vítimas de cyberbullying necessitam de apoio especializado. Há registros que cybervítimas 

podem vir a ser cyberagressores, ou seja, a velha questão da sensação de impunidade perpassa 

o ideário da cybervítima. É a fragilidade emocional falando mais alto. Triste realidade, na 

ausência do apoio familiar e demais profissionais da saúde, principalmente. 

Frente a essa triste constatação, retomamos uma preocupação da ONG SaferNet, que 

divulgou o resultado de uma pesquisa feita em 2010, relacionada ao fenômeno cyberbullying, 

comprovando que 16% dos jovens brasileiros conectados à rede estão expostos aos riscos e às 

práticas de cyberbullying. 

Essa mesma pesquisa, como outras já citadas neste trabalho, demonstra ainda que 38% 

desses jovens reconhecem ter um amigo que já foi vítima de cyberbullying. Outra pesquisa 

interessante e que reforça a nossa tese de que os jovens estão cada vez mais expostos aos 

riscos do cyberbullying quando conectados às redes sociais refere-se à empresa Trend Micro.  

Os resultados das pesquisas da referida empresa indicam que 1/3 dos jovens 

conectados à rede já passaram por situações de risco relacionadas às práticas de 

cyberbullying. 

Dois conceitos, já trabalhados neste trabalho, serão retomados para dar continuidade 

ao debate acerca do fenômeno do cyberbullying: ciberespaço e cibercultura. 

                                                           
82  Entendemos por agressores aqueles que cometem o ato do bullying. Geralmente, os agressores cometem tal 

ato por que querem se exibir para os amigos, alguns por diferença de classes sociais, etnias, nacionalidades, 

raças etc. Já os cyberagressores são aqueles que praticam bullying na versão virtual, no mundo virtual, 

mediados por computadores ou outros aparelhos como celulares, tablets, smartfones, conectados à internet. 
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Desde o início dos trabalhos estamos tecendo comentários acerca da importância das 

ferramentas digitais, da tecnologia da informação e do avanço dos aparelhos que propagam e 

disseminam os meios de comunicação.  

O mundo globalizado e suas transformações, principalmente por meio das tecnologias 

digitais, tem encontrado nas redes sociais e nas interações constantes dos milhares de 

comunidades virtuais conectadas à Internet, um verdadeiro lócus para práticas de 

cyberbullying e, também, para a disseminação de projetos e programas que buscam a 

democratização do acesso à informação.  

A sociedade percebe os impactos positivos e negativos desse avanço tecnológico, tanto 

no aumento das práticas de cyberbullying quanto no modo de se pensar os valores 

fundamentais ao convívio social, a partir do paradigma da sociedade moderna.  

Esse avanço tecnológico trouxe mudanças significativas no comportamento das 

pessoas, fruto desse avanço temos o ciberespaço e a cibercultura. 

Lévy (2008, p. 17) concebe o ciberespaço e a cibercultura, a partir do avanço 

tecnológico, da seguinte forma:  

 

O ciberespaço (que também chamarei de ‘rede’) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. O termo 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 

também o universo oceânico de informações que ele abriga, assim como os 

seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 

neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais 

e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.  

 

O povo brasileiro teve seus hábitos influenciados pelo avanço dos meios de 

comunicação, como o jornal, o rádio, as revistas e a televisão. Assim, estamos vivendo 

novamente essa passagem histórica por intermédio do avanço das tecnologias. A Internet 

está, diretamente, influenciando os hábitos e os comportamentos da sociedade como um 

todo. 

Dois mundos distintos e singulares. Uma sociedade, a partir do paradigma científico, a 

sociedade real. Outra, a partir do paradigma emergente da complexidade, a sociedade virtual, 

movida e concebida por meio das novas tecnologias.  

Partindo dessa ótica, temos dois mundos paralelos: um real e outro virtual. Assim, são 

as pessoas também, com suas vidas reais e virtuais. Vidas paralelas. As redes sociais 
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permitem que as pessoas tenham amigos virtuais e se relacionem, tendem a estudar, a 

trabalhar, a escrever e a pesquisar.  

Nessa seara, a realidade requer novos termos para designar o momento histórico em 

que estamos vivendo e que possam representar os avanços tecnológicos e seus aparatos para a 

fluidez da comunicação. É o mundo globalizado pedindo passagem. 

Termos como bullying83 e cyberbullying surgem da necessidade de se ressignificar tais 

fenômenos, onde os aspectos sociais são determinantes e determinam relações de poder. 

Termos como cibermundo, ciberespaço, cibercultura e cibercidadão encontram no avanço 

tecnológico sua lógica de existência. Esses termos estão intimamente ligados aos avanços da 

tecnologia da informação e têm em sua raiz ciber a origem da palavra cibernética. 

De forma didática, apresentamos o quadro abaixo para fins de apoio à compreensão 

das principais características do cyberbullying, até aqui abordadas. São interessantes para fins 

de debate acadêmico e ilustram a importância da temática até aqui desenvolvida.  

 

Quadro 8 – Características do cyberbullying 
Características Descrição 

 

Anonimato 

O agressor é muitas vezes anônimo. A cybervítima fica se perguntando quem é o 

cyberagressor, o que pode causar um grande estresse. 

 

Acessibilidade 

Os cyberagressores têm acesso a suas vítimas constantemente e podem causar sofrimento a 

qualquer hora do dia ou da noite. 

Medos de 

punição 

Geralmente as cybervítimas não denunciam por medo de represálias e medo de que seus 

privilégios relativos ao computador ou celular sejam negados.  

 

Espectadores 

O espectador no mundo cibernético é diferente na medida em que se pode receber e 

transmitir e-mails, páginas da Web e imagens. O número de espectadores no mundo 

cibernético é incalculável. 

 

Desinibição 

O anonimato proporcionado pela Internet pode levar os internautas a ter comportamentos 

que não podem realizar em uma relação comum, presencial. Ironicamente, o anonimato na 

Internet é que pode motivar alguns indivíduos a intimidar outros. 

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura. 

 

Continuando a apresentar as principais informações acerca do cyberbullying, a 

pesquisa tem possibilitado agregar informações importantes para a compreensão do 

fenômeno, considerando, para tanto, sua multidimensionalidade.  

                                                           
83  Bullying, buscando sempre uma forma didática de apresentar tal termo e como já foi amplamente discutido, 

refere-se ao agressor que se considera valentão, isto é, um bully, na língua inglesa. Destacamos que o 

bullying envolve atitudes agressivas, tanto verbais como físicas, sempre de forma intencional e recorrente. 

Repete-se a agressão constantemente, sem motivação aparente e, principalmente, exercida por um agressor 

dentre seus pares. Tal prática pode ser individual ou coletiva, sempre no intuito de intimidação, de agressão 

ao próximo, configurando-se em uma relação desigual de forças e de poder.  
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Um dos pontos mais importantes levantados na literatura específica e que contribui de 

forma inconteste para que a abordagem acerca do cyberbullying seja dinâmica e permita a 

compreensão de toda sua complexidade, será apresentada no quadro a seguir. 

 

Quadro 9 – Cyberbullying e as principais formas de sua manifestação 
Formas Descrição 

Injúria Utilizar-se de aplicativos de mensagens em tempo real, tais como WhatsApp, 

Viber ou Telegram, para o envio de mensagens ofensivas. O uso de e-mails 

maliciosos também é considerado forma de agressão. 

Difamação Envio repetidamente de e-mails ou mensagens para várias pessoas dizendo que 

você ou seu amigo são feios, burros, etc. 

Ofensa Enviar mensagens eletrônicas repetidamente com linguagem vulgar. 

Falsa identidade Fazer-se passar por outra pessoa para obter vantagem ou por ato ilícito. 

Calúnia Publicar uma mensagem na comunidade virtual da escola dizendo que você 

trapaceou nas provas, por exemplo.  

Ameaça Enviar repetidamente mensagens que incluem ameaças de danos físicos, fazendo a 

vítima temer por sua segurança. 

Racismo Preconceito ou discriminação em relação a indivíduos considerados de outra raça. 

Constrangimento 

ilegal 

Perseguição, pudor que sente quem foi desrespeitado ou exposto a algo 

indesejável. 

Incitação ao suicídio Instigar, impelir, suscitar alguém a cometer suicídio. 

Fonte: O autor, com base na literatura específica. 

 

No quadro abaixo, apresentamos algumas aproximações entre os fenômenos 

estudados, a partir da revisão da literatura. 

 

Quadro 10 – Bullying e cyberbullying: aproximações 
Bullying Cyberbullying 

Sem tradução específica. Pouco conhecido na sua especificidade. 

Rol de comportamentos agressivos e violentos. Manifestação de agressividade. 

Envolve intimidação sistemática, violência e humilhação. Hostilização. 

Praticado por uma pessoa ou grupo. Anonimato. 

Processo que exclui, intimida, molesta ou maltrata. Assédio permanente. 

Sem recurso de defesa. Impunidade. 

Pode ocorrer de modo direto ou indireto. Modo indireto. 

Relacional. Impessoal. 

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura 

 

Em seguida, apresentamos as principais consequências das práticas de bullying e 

cyberbullying, a partir da mesma metodologia, a revisão da literatura. As informações 

possibilitaram uma visão mais complexa dos fenômenos aqui trabalhados uma vez que tais 

consequências são consideradas graves e precisam ser reconhecidas pela sociedade como um 

todo. 
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Quadro 11 – Bullying e cyberbullying: consequências  
Bullying Cyberbullying 

Exclusão social Exclusão social 

Problema social Influência no desenvolvimento 

  Bullying que utiliza a tecnologia 

Suicídio Níveis elevados de ansiedade 

Depressão Uso e abuso de drogas 

Baixo rendimento Transtornos emocionais 

Negação  Depressão 

Revolta Ideias e/ou tentativas de suicídio 

Hostilização Baixo rendimento escolar 

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura. 

 

Em relação ao lócus ou aos espaços de ocorrências das práticas de bullying e 

cyberbullying, são destaques interessantes: 

 

Quadro 12 – Bullying e cyberbullying: lócus 
Bullying Cyberbullying 

Principalmente na escola Redes sociais 

Em todas as culturas Cibercultura 

Entre crianças e adolescentes Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos 

Instituições Sem fronteiras 

Entre pares Entre pares 

30% dos alunos já sofreram 80% dos brasileiros já tiveram seus perfis expostos 

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura. 

 

A seguir, apresentamos os critérios utilizados na descrição das práticas de bullying e do 

cyberbullying em sua gênese. As informações foram coletadas a partir da revisão da literatura. 

 

Quadro 13 – Bullying e cyberbullying: critérios para definições 
Critérios  

(categorias observadas) 

Bullying 

(características destacadas) 

Cyberbullying 

(características destacadas) 

Agressividade Insultos, lutas 

Física 

Verbal 

Socos, pontapés, beliscões, empurrões 

Sem motivação 

Gratuita 

Silenciosa 

Olhares 

Bilhetes 

Sorrisos irônicos 

Sem agressões físicas 

Denegrir a imagem 

Psicológica 

Gratuita 

Hostilização 

Silenciosa 

Postagens 

Publicações 

 

Entre pares Mesmo patamar de força 

Sem função hierárquica 

Agredir ou ser agredido 

Requer atenção 

Entre pares, também 

Anonimato 

Sem contexto comum 

Chamar atenção 

Desequilíbrio de poder Poder mantido por ameaças entre 

agressor e vítimas 

Propositalmente 

Escondido 

Estigmas 

Desvantagem nas habilidades 

tecnológicas, anonimato 

Violência velada 
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Critérios  

(categorias observadas) 

Bullying 

(características destacadas) 

Cyberbullying 

(características destacadas) 

Audiência No pátio ou salas, os colegas assistem Por postagens 

Intencionalidade Não é ocasional, acontece por intenção. 

Tem clareza de sua ação 

É intencional também, motivado 

Consciência de seus atos 

Repetição É recorrente, ridicularizados, nas aulas, 

intervalos, marcas para toda a vida 

Aqui tudo pode ser replicado, por 

muitos, redes sociais, sites de 

relacionamento 

Local Escolas, faculdades, casa, igrejas, 

clubes, quartéis, família, etc. 

Redes sociais, sites de 

relacionamento, ciberespaço, 

mídia virtual, celulares, 

smartfones, tablets, notebooks 

Frequência  Diariamente Constantemente 

Fonte: Construído a partir da revisão da literatura. 

 

A escola moderna precisa se apropriar constantemente das novas ferramentas digitais e 

de seus processos de comunicação e informação, conforme Moran (2010), buscando a 

excelência de seus serviços e a formação digital de seus alunos, num constante movimento de 

formação inicial e motivação para formação continuada. 

A escola, dentre uma série de responsabilidades e funções agregadas ao longo da 

história, assume, também, em coparceria com Estado e família, as rédeas para formar o aluno 

digital. Aquele aluno que necessita se apropriar dos mecanismos e aparatos que são inerentes 

aos processos tecnológicos, utilizando-os em sua formação e para o progresso da comunidade 

como um todo. 

Uma escola conectada requer um trabalho conjunto da comunidade escolar, onde pais, 

alunos, professores, funcionários e equipe gestora, mesmo que sem a experiência no trato com 

o mundo digital, possam estudar e se apropriar das ferramentas digitais consideradas 

fundamentais para acompanhar a dinâmica do sistema educacional, no que se refere ao uso do 

computador e de suas tecnologias. 

Esse trabalho de conscientização que envolve toda a comunidade escolar, quando bem 

planejado pela equipe gestora da escola ou das equipes educacionais dos sistemas 

educacionais, tende a contribuir para o desenvolvimento intelectual, psíquico, social, cultural 

e espiritual dos estudantes e daqueles, direta ou indiretamente, envolvidos na missão de 

educar digitalmente.  

É a era da formação do cidadão digital, a partir de uma formação complexa e 

humanista, antenada com as transformações sociais, culturais e tecnológicas, que estarão 

expostas às mazelas do ciberespaço, e, para isso, o desenvolvimento de habilidades e 

competências nas escolas, contribuirão para pensar e repensar suas responsabilidades no 
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respeitar as regras de convivência e as normas estabelecidas para a segurança ao navegar no 

mundo virtual, por meio da Internet e de suas interfaces, como as redes sociais e os sites de 

relacionamentos. Pensar e repensar o complexus quando nos deparamos com os limites e os 

riscos que a Internet nos prega. 

Interessante destaque prevalece nas questões como e onde acontecem as práticas de 

bullying e cyberbullying. Ao longo deste capítulo, procuramos abordar essa questão de forma 

didática e de fácil compreensão ao acadêmico e aos demais leitores da tese.  

Há a necessidade de pensarmos nos fatores clássicos que permeiam as práticas de 

bullying e de cyberbullying, dentre eles tais agressões acontecem entre pares, isto é, entre 

grupos específicos ou entre os próprios estudantes.  

Alunos com alunos. Acadêmicos com acadêmicos. Professores com professores. 

Funcionários com funcionários. Aqui, estamos apresentando um dos fatores necessários para 

que as práticas de bullying e cyberbullying aconteçam: entre pares. 

Sobre essa passagem, Fante (2008, p. 71) pontua: 

 

Essas agressões podem ser físicas ou verbais de um ou mais alunos contra 

um mesmo colega, ocorrendo repetidamente e sem haver motivo para tal. 

Também é caracterizado por uma relação desigual de poder, apesar de ser 

praticada entre iguais, os estudantes. Se um professor pega no pé de um 

aluno, não é bullying, se dois alunos brigam por um motivo qualquer, 

também não é, porém, se alguém é vítima de constrangimento por um ou 

mais alunos, várias vezes, é considerado bullying.   

 

Outro fator determinante é a intencionalidade, já trabalhada neste trabalho, cuja 

importância foi aqui reforçada. Há entre os protagonistas, agressor ou cyberagressor, a 

intenção de hostilizar. Há todo um planejamento para que a vítima ou cybervítima venha a 

sofrer de tais práticas.  

É a intenção de ferir a vítima ou cybervítima e essa intenção é recorrente, costuma se 

repetir. Percebemos, ainda, certa plateia nos casos em que tais práticas acontecem. São os 

chamados espectadores. Um público que tudo assiste, mas não se posiciona por medo de 

retaliações; medo de se tornarem as próximas vítimas. 

As práticas de bullying84 podem ocorrer em qualquer lugar e em situações inusitadas. 

Da sala de aula ao pátio. Da escola à rua. Da casa à praça. Da empresa ao restaurante. Do 

                                                           
84  Interessante destacar que o Congresso Nacional, antes da aprovação da Lei de Intimidação Sistemática, a 

chamada Lei Anti-Bullying no Brasil, passou a considerar o bullying como violência física ou psicológica em 

atos de intimidação, humilhação e/ou discriminação e tal prática vai além dos muros da escola. 
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clube aos treinos. Da vida pública à privada. Dos espaços públicos aos particulares. O 

bullying pode estar presente em qualquer lugar e espaço. Está presente em toda parte do 

mundo, não sendo específico do Brasil e não acontecendo exclusivamente com os brasileiros. 

De acordo com Maldonado (2010b, p. 30), em relação à presença do bullying, a autora 

reforça nossas considerações afirmando: 

 

O Bullying existe em todas as escolas, o grande diferencial entre elas é a 

postura que cada uma tomará frente aos casos de Bullying. Por incrível que 

pareça os estudos apontam para uma postura mais efetiva contra o Bullying 

entre as escolas públicas, que já contam com uma orientação mais 

padronizada perante os casos; acionamento dos Conselhos Tutelares, 

Secretarias de Educação entre outros segmentos. Nas escolas particulares, os 

casos tendem a ser abafados, uma vez que eles podem representar um 

“aspecto negativo” na boa imagem da instituição privada de ensino. 

 

O cyberbullying, diferentemente do bullying, requer que o agressor e suas vítimas 

estejam conectados na Internet, por meio de aparelhos simples como celulares, por exemplo. 

O cyberbullying, enquanto fenômeno social e multidimensional, surge no contexto do avanço 

tecnológico e de seus recursos digitais.  

Qualquer cidadão pode ser ou vir a ser vítima de práticas de cyberbullying, basta que 

se tenha acesso aos recursos tecnológicos e aplicativos de comunicação virtual, por 

intermédio de celulares, por exemplo, ou acesso às redes sociais, tais como WhatsApp, Viber 

ou Telegram, e, por fim, Facebook, Twitter, Linkedin, etc. 

As cybervítimas, geralmente são expostas e hostilizadas nas redes sociais, a partir de 

suas características pessoais, no sentido de denegrir e ofender sua imagem, ridicularizando a 

vítima para sua rede de amizades e de comunidades virtuais das quais participa e interage; 

consequentemente, atingindo sua autoestima.  

A exposição, o abuso é constante, tomando proporções faraônicas, pois o ciberespaço 

continua sendo um ambiente sem limites, sem paredes, sem regras, sem leis. Isso porque o 

dinamismo do ciberespaço é imensurável, impossível de se ter o controle.  

Há de se redobrar os cuidados para que nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos 

não venham a ser vítimas de cyberbullying, isso porque, não desconsiderando todo o 

sofrimento biopsicossocial das vítimas, a hostilização e as ofensas permanecem no ambiente 
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virtual, permanecem no ciberespaço para sempre. As informações maliciosas, ofensivas, 

hostilizantes acerca das vítimas, ficam por tempo indeterminado na Internet85.  

A figura que segue ilustra práticas de cyberbullying: 

 

Figura 9 – Práticas de cyberbullying 

 
Fonte: Google Imagens. 

 

A literatura constantemente traz informações sobre alguns pontos marcantes 

relacionados ao cyberbullying86. Uma delas, e já foi abordada neste trabalho, sendo 

interessante o reforço, refere-se ao fato de que o cyberagressor dificilmente é identificado, 

pela polícia, após os fatos serem denunciados. 

 É a máxima do anonimato. Como já salientamos, é uma sensação errônea de 

impunidade, pois as Delegacias87 especializadas em crimes cibernéticos já dispõem de 

                                                           
85  De acordo com Shariff (2011, p. 65), “As mensagens publicadas online têm uma permanência e uma 

inseparabilidade que são muito difíceis de apagar. Os telefones celulares em geral são transportados o tempo 

todo, o que dificulta que as vítimas os ignorem, e os computadores em geral são usados todos os dias. Ainda 

que, é claro, um telefone celular possa ser ignorado, as mensagens de texto e os e-mails podem ser enviados 

de modo que, toda vez que o telefone ou computador sejam ligados, as mensagens desagradáveis estejam lá 

esperando para serem lidas. A maioria das pessoas tem um telefone celular e precisa do computador para as 

suas atividades de estudo ou de trabalho. Além disso, na Internet, os e-mails, as fotografias modificadas e o 

material difamatório são extremamente difíceis de remover uma vez que tenham sido publicados, pois 

milhões de pessoas podem baixá-los e salvá-los imediatamente. Essas formas de expressão podem então ser 

encaminhadas para centenas de outras pessoas e salvas nos seus computadores ou notebooks”. 
86  É válido destacar o conceito proposto por Silva (2012, p. 58), em relação ao cyberbullying. Ela destaca: “[...] 

discurso difamatório, caracterizando assédio ou discriminação, que revela informações pessoais, divulga 

falácias ou contém comentários ofensivos, vulgares ou depreciativos contra a vítima [...]”.  
87  De acordo com as informações coletadas na Delegacia de Crimes Cibernéticos do Estado de São Paulo, já 

existem manifestação da Justiça acerca do Cyberbullying. Exemplos: 1) “A prática de Bullying é ato ilícito, 

[...], respondendo o ofensor pela prática ilegal. Aos pais incumbe o dever de guarda, orientação e zelo pelos 

filhos menores de idade, respondendo civilmente pelos ilícitos praticados, uma vez ser inerente ao pátrio 

poder [...].” Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator: Des. Liege Puricelli Pires Comarca de 

Origem: Carazinho 1. Número: 70031750094. Bullying e Cyberbullying nos Tribunais; 2) “Palestra proferida 

em escola pública, em que o palestrante se refere ao homossexualismo como "maldição", equiparando-o ao 
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instrumentos para rastreio dos IPs dos computadores dos possíveis cyberagressores. É 

possível o anonimato no ciberespaço, entretanto, não de forma definitiva, sempre há a 

possibilidade de rastreio. 

Fante (2008) tem chamado a atenção para o fato do anonimato contribuir para 

influenciar ações que possam desencadear práticas de cyberbullying, justamente pela sensação 

de impunidade que o ciberespaço transmite, pois tudo é tão imensurável. Essa imensidão ou 

sensação de transcendência que o ciberespaço nos transmite se justifica por ser um campo 

quase inexplorável do mundo virtual.  

É a ausência de contato entre cybervítima e cyberagressor que contribui para essa 

epidemia no meio virtual. É esse novo lugar, em que tais práticas estão sendo concretizadas, 

que foi pensado e denominado por Lévy (2008) como ciberespaço.  

Ciberespaço, que na sua essência permite uma comunicação mais aberta graças às 

conexões e interconexões próprias da Internet e da capacidade de memória de dados dos 

computadores, num ciclo constante de retroalimentação. 

O mundo digital, aqui considerado como ciberespaço, pode ser compreendido como 

um território que está sendo explorado. Ainda estamos caminhando nessa exploração. É um 

imenso território sem dono, sem limites, sem fronteiras, sem lugar. Há que se ter paciência 

para tal exploração. 

Constantemente vemos nas mídias, impressas e digitais, crianças, adolescentes, jovens 

e adultos sendo vítimas de estelionatários pelo mau uso das ferramentas digitais e por 

conexões inseguras à Internet, principalmente quando do acesso às redes sociais88 e sites de 

relacionamentos.  

O uso da Internet, quando de forma responsável, pode ser um ótimo recurso para a 

vida acadêmica, para os trabalhos sociais e de mobilização social, entretanto, o mau uso 

                                                                                                                                                                                     
uso de entorpecentes e à violência – Constrangimento provocado ao autor, aluno da escola, que se encontrava 

assistindo à palestra [...]”. Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação 9173172-83.2007.8.26.0000 – Relator 

(a): Mauro Iuji Fukumoto Comarca: São Paulo. Bullying e homofobia. Data de registro: 24/05/2011; 3) 

Ementa: Indenização. Agressões mútuas entre alunos ocorridas em estabelecimento de ensino. Ausência de 

culpa na vigilância. Dano moral não configurado. Ausência de elementos a ensejar a reparação. Recursos 

improvidos. TJSP - 0016937-49.2006.8.26.0625. Apelação: Relator (a): Caetano Lagrasta. Comarca: Taubaté 

Data: 22/06/2013. Bullying e briga nas escolas. 
88  De acordo com Lima (2011), “As redes sociais na Internet fazem o congraçamento de milhões de pessoas e 

empresas no Brasil e no mundo, estimando-se que cerca de 80% de brasileiros tenham o seu perfil exposto 

em algum tipo de site de relacionamento. São estas o novo instrumento de um fenômeno a que chamamos de 

hipercomunicabilidade, que faz com que ao mesmo tempo se mantenha contato com o mundo real, seus 

outros “eus” interajam com outras pessoas em seus “avatares digitais”, pelos seus celulares, netbooks e 

outros tantos instrumentos simultaneamente”. 
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pode ser fatal, principalmente quando dados pessoais e sigilosos são hackeados por 

profissionais mal-intencionados, valendo-se dessas informações para práticas de 

cyberbullying89, objetivando ofender e extorquir as vítimas, tendo o ciberespaço como lócus 

dessas ofensivas. 

 

Quadro 14 – Principais aspectos que envolvem o cyberbullying 
Aspectos  Descrição 

O ato mal-

intencionado 

O racismo, as diferenças entre as classes sociais, a opção sexual, o tipo físico, são 

alguns motivos para esses atos mal-intencionados que acontecem sem motivo algum, 

apenas para denegrir o outro.  

As cybervítimas 

 

Os cyberagressores intimidam suas vítimas por meio de dois principais artefatos: 

computadores e telefones celulares. Por meio da Internet, agressores podem enviar 

mensagens abusivas, obscenas ou difamadoras via e-mail, em sites de relacionamento 

(Facebook e Twitter) ou utilizando-se de programas de mensagens instantâneas (como 

WhatsApp, Viber, Telegram, MSN e Google Talk). Mensagens agressivas e fotos 

podem também ser enviadas por meio dos telefones celulares, inclusive forjadas, 

manipuladas. 

As tecnologias 

de comunicação 

As tecnologias de comunicação utilizadas no cyberbullying são os computadores e 

os dispositivos móveis como celulares, tablets e smartfones; além dos notebooks. 

Como essas tecnologias estão em um rápido crescimento, em função da Internet e 

como o foco dessa prática pode ser direcionada a qualquer um de nós, essa 

problemática merece uma atenção especial por parte de todos da sociedade. Cabe 

ressaltar aqui que Lévy (2008) já assinalava pela popularização das redes interativas 

e pelo crescente uso das tecnologias digitais, transformando a rotina das pessoas e 

originando uma nova cultura, a cibercultura. Como podemos perceber, o 

ciberespaço é uma virtualização do mundo real, pois é nele onde acontecem as 

agressões. 

Fonte: Adaptação pelo autor a partir de Maldonado (2010b). 

 

O ciberespaço, assim concebido por Lévy (2008), passa ser o lócus dessa nova forma 

de violência: o cyberbullying. Isso porque os agressores não precisam de um local físico para 

hostilizar e até mesmo agredir as vítimas. Isso se faz a partir do acesso às redes sociais e sites 

de relacionamentos usados com frequência pelas vítimas.  

De acordo com Tognetta (2005), de cada dez adolescentes, oito usam a Internet e não 

é na escola, e sim nos lares. O cyberbullying não precisa de lugar, de horário ou ponto de 

encontro. Ele pode ser praticado de qualquer ponto do bairro, da cidade, do estado, do Brasil 

ou do mundo. Graças às conexões e interconexões propiciadas pelo acesso à Internet. 

 

                                                           
89  A orientação para as vítimas de cyberbullying, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São 

Paulo, é denunciar tal prática diretamente no site, seguindo os seguintes passos: Se ocorreu em site: 

“denuncie aqui”. Após “denúncia”, as ações esperadas são: 1. Retirada do conteúdo, busca-se o IP do ofensor 

2. Não retirado o conteúdo, medidas também contra o provedor do site serão tomadas.  
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4.2 O processo de criminalização 

 

Tudo começa com o fascínio que a Internet provoca em nossas crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. A Internet é mundial e todos e todas estão expostos aos seus 

encantos e desencantos.  

Enquanto rede está cada vez mais presente nos lares e na vida dos brasileiros. Fazendo 

amigos, pesquisando, compartilhando emoções e arquivos, ouvindo e baixando músicas, 

assistindo filmes e séries.  

A Internet tem facilitado em muito a vida das pessoas, seja nos afazeres domésticos ou 

profissionais. Tudo isso atrelado à febre das redes sociais. Aqui chamamos a atenção para os 

riscos e infortúnios que o uso inconsequente da Internet pode causar. 

No ciberespaço precisamos ter consciência dos direitos e deveres fundamentais que 

todos e todas devem ter e zelar, onde precisamos estabelecer limites, pois o desrespeito ou a 

violação desses e outros direitos podem acontecer em um piscar de olhos e de várias formas. 

Invasão de privacidade, pedofilia, xenofobia, abusos, assédios, pornografia infantil e 

aliciamento de crianças estão presentes no espaço virtual e de forma radical. Mas há ritos 

específicos da justiça brasileira para sua prevenção e combate. 

São violações recentes e estamos aprendendo a viver e a conviver com essa nova 

realidade; problemas únicos, com características que se moldam ao ambiente virtual. Requer, 

então, uma ação mais direta e específica dos órgãos públicos, principalmente do Ministério 

Público. 

Nossa tese necessitou abordar e problematizar, aqui, questões crônicas que entristecem 

nosso Brasil, mas que vêm motivando o Ministério Público, estadual e federal, no sentido de 

se pensar em estratégias de enfrentamento dessas questões que serão apresentadas e abordadas 

por nós. 

Acreditamos que a contribuição desta tese, neste momento dos trabalhos e a partir da 

revisão da literatura, é compilar os principais conceitos atrelados às violações que acontecem 

na Internet – pornografia infantil, pedofilia e tráfico de pessoas – e, a partir deles, transcender 

para uma compreensão complexa desses fenômenos na busca de superações.  

Em relação à pornografia infantil, neste trabalho iremos adotar a definição proposta no 

Artigo 2º, alínea c, do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança 

referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, adotado em Nova 
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York em 25 de maio de 2000 e ratificado pelo Brasil por meio do Decreto n.° 5.007, de 8 de 

março de 2004 (BRASIL, 2013, p. 2). Segue a definição: 

 

Pornografia infantil significa qualquer representação, por qualquer meio, de 

uma criança envolvida em atividades sexuais explícitas reais ou simuladas, 

ou qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança para fins 

primordialmente sexuais. 

 

No que se refere à pedofilia, a Organização Mundial de Saúde (OMS), de acordo com 

a Classificação Internacional de Doenças (CID) e Problemas Relacionados à Saúde, classifica 

a mesma com o CID 10, que relaciona a pedofilia à preferência sexual por crianças, meninos 

ou meninas, geralmente no início da puberdade. 

Casos de pedofilia têm sido constantes nas mídias e geralmente buscamos respaldo no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial no seu artigo 241, caput, de A a D. Esse 

diploma legal tipifica essa violação como crime, como as demais condutas de abuso e de 

exploração sexual de crianças, adolescentes e jovens90. 

O ECA não deixa dúvida sobre questões relacionadas aos abusos feitos no espaço 

virtual. A expressão correta e utilizada pelo citado diploma legal é o telemático, que está 

sendo usado para identificar todas as ações advindas da tecnologia da informação ou 

comunicação, resultantes de aparelhos de telecomunicações, como, por exemplo, a telefonia, 

os satélites, os cabos, as fibras óticas, etc. 

Há clara distinção para o termo informática também, que nessa lei está sendo 

entendida como conhecimentos e técnicas ligadas ao tratamento metódico e automático das 

informações, estando interligados ao avanço da tecnologia. Como ilustração, temos os 

celulares de última geração que possuem câmeras digitais e podem ser utilizadas para registrar 

imagens de pornografia de crianças, configurando-se práticas de crime. 

Em seu artigo 241-E, o ECA apresenta a expressão “cena de sexo explícito ou 

pornográfica”, para enquadrar qualquer situação constrangedora que possa envolver crianças e 

adolescentes em cenas ou atividades sexuais explícitas, mesmo que simuladas. 

                                                           
90  O ECA inclui textualmente a hipótese de uso de qualquer meio de sistema de informática ou telemático para 

oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar, adquirir, possuir, armazenar, 

assegurar os meios ou serviços para o armazenamento ou acesso de fotografia, vídeo ou outro registro que 

contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, excepcionando algumas 

circunstâncias específicas mencionadas na própria lei. 
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Casos de abusos ou de violações de direitos fundamentais encontram respaldo, ainda, 

na Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, que será 

retomada em outros momentos deste trabalho. 

Segundo essa lei, em seu artigo 21, os provedores91 que oferecem serviços de Internet, 

caso venham a disponibilizar dados, informações ou conteúdos de seus usuários a terceiros, 

sem a devida autorização judicial, serão responsabilizados na forma da lei por essa violação. 

Ainda de acordo com o artigo 21, os pedidos judiciais para fins de averiguação da 

violação ou do abuso, deverão observar:  

a) elementos que permitam a identificação específica do material apontado como 

violador da intimidade do participante;  

b) verificação da legitimidade para apresentação do pedido (no caso de crianças e 

adolescentes deve-se observar, também, o artigo 227 da CF e artigo 4º da Lei n.º 

8.069/90). 

Esse cuidado deve-se aos constantes pedidos de anulação de processos por não atender 

às regras da notificação oficial, sempre observadas por juízes em seus despachos. O que se 

observa, ainda, é que, se a notificação for deferida, o ECA também prevê em seu artigo 241, 

parágrafo 2º, que o conteúdo objeto da notificação, isto é, com pornografia envolvendo 

crianças, adolescentes ou jovens, deve ser retirado dos sites imediatamente. 

Outro aspecto importante a ser considerado, para que se faça jus ao que está previsto 

na legislação em vigor, diz respeito à denúncia dos atos abusivos, das contravenções e da 

violação dos direitos fundamentais do cidadão. 

A população, principalmente nossas crianças e suas famílias, não sabem ou muitas 

vezes não têm condições de exercer seu direito à denúncia de casos de pornografia infantil. 

Vítimas sofrem. Suas famílias sofrem. A sociedade sofre. Ter conhecimento dos 

mecanismos de denúncia é questão de sobrevivência nesse país tão desigual.  

Casos de pornografia infantil devem ser denunciados à Polícia Federal, de forma 

presencial ou até mesmo por meio da Internet, no endereço eletrônico denuncia.pf.gov.br, 

sendo que o site disponibiliza essa ferramenta de fácil preenchimento. Basta a família ou 

qualquer pessoa, após o acesso, preencher um formulário específico. 

                                                           
91  O Marco Civil da Internet em seu artigo 5º, incisos VII e VIII, prevê que as aplicações de Internet 

correspondem ao conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à 

Internet. Já os registros de acesso a aplicações de Internet correspondem ao conjunto de informações 
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Outras ferramentas disponíveis para denúncias são o Disque 100 e o e-mail denúncia 

da Polícia Federal, <ddh@dpf.gov.br> ou ainda, dirigir-se à Delegacia de Polícia ou à 

Promotoria de Justiça de cada estado ou a mais próxima para essa finalidade.  

As denúncias podem ser feitas diretamente para os provedores dos sites e, após, 

registro formal aos órgãos judiciários competentes, além da própria Polícia Federal. Em se 

tratando de denúncias de postagens que envolvam os sites do Google e do Facebook no 

Brasil, os endereços disponíveis são: 

a) Postagens consideradas abusivas no Google, comunicar: 

Google São Paulo (BR-SAO-PMA)  

Google Brasil Internet Ltda.  

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 18º andar  

São Paulo, 04538-133  Brasil  

Fax: +55-11-2395-8401  

b) Postagens consideradas abusivas no Facebook, comunicar: 

Facebook Brasil  

R. Leopoldo Couto de Magalhães, 700,  

5° andar, Ed. Infinity Tower, Itaim Bibi Norte  

São Paulo, SP, 04542-000. 

Especial atenção é dada ao nosso objeto de tese, porque muito dos conteúdos 

considerados ofensivos, isto é, aqueles que ofendem, humilham, ameaçam e intimidam 

internautas, acontecem em postagens divulgadas sem autorização, nas redes sociais.  

E as consequências são muitas e já detalhadas neste trabalho, principalmente medo, 

vergonha e até isolamento. A conscientização é a peça para o enfrentamento desse fenômeno 

cada vez mais forte e presente nas relações sociais, principalmente no ciberespaço.  

A conscientização tende a fortalecer ações de prevenção e, consequentemente, a 

sociedade vai se preparando para superar ou, ainda, evitar tais práticas. Sabe-se hoje que essas 

ações são imprescindíveis para que possamos ter um futuro mais acolhedor, tolerante, que 

preze pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e, acima de tudo, respeite os mais 

velhos.  

                                                                                                                                                                                     
referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de Internet a partir de um determinado 

endereço IP.  



144 

 

 

Outras ações de combate ao bullying e ao cyberbullying estão em tramitação no 

Senado Federal. Como exemplo, citamos o PL n.º 228, de 201092, em tramitação naquela casa, 

que visa à alteração da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), para incluir entre as incumbências das escolas a promoção de um 

ambiente escolar seguro e a adoção de estratégias de prevenção e combate a esses fenômenos.  

Em se tratando de crimes, o cyberbullying93, pode ser visto de diversas formas e todas 

têm uma tipificação que lhes são únicas. A compreensão desse fenômeno direcionará as ações 

da Justiça e, dependendo do caso, o cyberbullying pode ser compreendido como crime contra 

a honra, contra a integridade física, contra a liberdade individual e até mesmo contra a vida, 

tudo isso dependendo da ótica de quem analisa e das circunstâncias e dos resultados dessa 

violência. 

Quanto ao tráfico de pessoas, a revisão da literatura tem apontado um aumento 

significativo no tráfico de pessoas. Isso se deve às modernas ferramentas disponibilizadas na 

Internet, principalmente por meio de dispositivos de comunicação em tempo real, isto é, 

síncronas, como salas de bate-papo (chats). Os e-mails também são usados por aliciadores ou 

traficantes para essa finalidade. Nossas crianças e jovens estão expostas à cooptação sem 

grandes dificuldades e, para isso, os encantos da Internet são usados por esses criminosos 

como chamariz. 

O tráfico de pessoas está mais presente do que pensamos e em todos os cantos do 

mundo, principalmente em terras fronteiriças e países com alta vulnerabilidade social. Os 

                                                           
92  Esse PL traz como justificativa: “Do ponto de vista da legislação brasileira, embora o bullying não seja 

especificamente abordado, várias são as normas que, de maneira indireta, aplicam-se a ele. Entre elas, 

destacamos o próprio texto constitucional, em diversos dispositivos do art. 5º, que enumera os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e também no art. 227, que trata do dever da família, da sociedade e do Estado 

de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. Da mesma forma, vários artigos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), disposto na Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, podem ser invocados no combate ao 

bullying. Entre eles, incluem-se os arts. 3º, 4º, 5º, 15, 16, 17, 18, 56 e 70. Nos casos que chegam à Justiça, po-

dem aplicar-se os dispositivos relativos à prática de atos infracionais e às medidas de proteção e 

socioeducativas correspondentes (arts. 98-130). O art. 232, por sua vez, que define como crime “submeter 

criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento”, punível com 

detenção de seis meses a dois anos, pode ser utilizado para garantir a responsabilização dos estabelecimentos 

de ensino que se omitirem contra o bullying. […]. Assim, pretendemos incluir na LDB, precisamente no 

dispositivo que enumera as incumbências dos estabelecimentos de ensino, a obrigação de promover ambiente 

escolar seguro, por meio de estratégias de prevenção e combate ao bullying. [...]”. 
93 A lei Anti-Bullying concebe o cyberbullying como sendo “depreciar, enviar mensagens intrusivas da 

intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar 

meios de constrangimento psicológico e social”. 
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traficantes, quando têm suas ações bem-sucedidas, exploram suas vítimas sexualmente ou por 

meio de trabalhos forçados, escravidão ou servidão, e, pior ainda, na remoção de órgãos, 

assinala a ONU (2014).   

Por ser uma problemática mundial e no sentido de se conscientizar sobre esse tipo de 

violação dos direitos humanos, o Brasil, por meio do Decreto n.º 5.017, de 12 de março de 

2004, ratificou as diretrizes emanadas pela Convenção das Nações Unidas Contra o Crime 

Organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de pessoas, 

em especial mulheres e crianças, adotado em Nova York, em 15 de novembro de 2000. 

De acordo com essa Convenção, o que se entende por tráfico de pessoas está 

diretamente atrelado ao recrutamento, ao transporte, à transferência, ao alojamento ou ao 

acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça, ao uso da força ou outras formas de coação, ao 

rapto, à fraude e ao abuso de autoridade. Geralmente a exploração é de cunho sexual, de 

trabalho forçado e remoção dos órgãos, como já citado. 

No âmbito da federação, temos uma Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, instituído través do Decreto n.º 5.948/2006. O decreto traz dois conceitos 

importantes para a operacionalização desse plano, o primeiro se refere ao tráfico interno de 

pessoas e o segundo ao tráfico internacional de pessoas. Enquanto no primeiro o tráfico 

acontece entre os estados do Brasil, no segundo, envolve estados ou nações distintas. 

Há outro protocolo internacional muito importante para o combate ao tráfico de 

pessoas. Tal documento dispõe sobre a venda de crianças para prostituição infantil94 e para a 

pornografia infantil. O documento é o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 

Criança referente à Venda de Crianças, à Prostituição Infantil e à Pornografia Infantil, adotado 

em Nova York em 25 de maio de 2000, este promulgado no Brasil pelo Decreto n.º 5.007, de 

8 de março de 2004. 

Essa Convenção vem considerar que a venda de crianças é entendida como qualquer 

ato ou transação em que a criança é transferida para terceiro ou terceiros, em troca de 

remuneração ou, ainda, outra modalidade para se ter benefício ilícito. 

                                                           
94  A expressão “prostituição infantil” tem sido abolida atualmente e substituída pelo termo “exploração sexual” 

tendo em vista que o termo “prostituição” transmite a ideia de um consentimento para a prática sexual de 

caráter comercial. Como a criança ou adolescente se encontra ainda em fase de formação de sua 

personalidade e estrutura física, cabendo ser protegida sob todos os aspectos, não se deve considerar que 

esteja apta a dar tal consentimento para ato sexual ou pornográfico de tal natureza. Trata-se, assim, de uma 

situação em que ela sempre será vítima de uma exploração sexual, sendo violada em seus direitos 

fundamentais, de acordo com as orientações previstas na Cartilha da Criança e Adolescente na Internet do 

Ministério Público/2015. 
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A Convenção, no contexto da venda de crianças, deve considerar: 

a) a oferta, entrega ou aceitação, por qualquer meio, de uma criança para fins de:  

exploração sexual de crianças; transplante de órgãos da criança com fins 

lucrativos; envolvimento da criança em trabalho forçado;  

b) a indução indevida ao consentimento, na qualidade de intermediário, para adoção 

de uma criança em violação dos instrumentos jurídicos internacionais aplicáveis 

sobre adoção; a oferta, obtenção, aquisição, aliciamento ou o fornecimento de uma 

criança para fins de prostituição infantil; a produção, distribuição, disseminação, 

importação, exportação, oferta, venda ou posse, para os fins acima mencionados, 

de pornografia infantil.  

A legislação brasileira, por meio do Código Penal, em seus artigos 231 e 231-A, 

tipificam os crimes de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Para o disposto nesse 

diploma legal, o tráfico de pessoas para a exploração sexual é considerado crime e suas 

vítimas são aliciadas em todos os estados brasileiros, inclusive, fora do país. Atualmente, os 

aliciadores ou criminosos têm se beneficiado da Internet, por meio de sites de 

relacionamentos e de perfis fakes nas redes sociais.  

Muitas vítimas são ludibriadas pelo discurso de falsas esperanças de um futuro melhor 

e de condições de vida onde a pobreza não tem lugar; outras relatam que seus documentos 

podem ser fraudados ou retidos; muitos são aprisionados e obrigados a trabalhos forçados, 

além do consumo de drogas. 

O tráfico de pessoas para a exploração do trabalho está previsto, também, em nosso 

ordenamento jurídico, o Código Penal, em seus artigos 149, 206 e 207. Não importa a idade, 

das crianças aos idosos, todos estão expostos a essa modalidade de crime, independentemente 

da opção sexual das vítimas. 

Signatário da Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria 

de Adoção Internacional, realizada na cidade de Haia, na Holanda, em 29 de maio de 1993, o 

Brasil ratifica essa Convenção por meio do Decreto n.º 3.087, de 21 de junho de 1999. 

Essa medida teve como escopo fulcral o combate à adoção irregular de nossas crianças 

e, consequentemente, ao combate indireto ao tráfico de pessoas95, já mencionado nessa tese. É 

                                                           
95  Existe, hoje, instaurada na Câmara dos Deputados, uma CPI do Tráfico de Pessoas no Brasil. Essa Comissão 

tem como objetivo “conscientizar, debater e propor formas de combate e até mesmo novas Leis para a 

interrupção deste crime, que atinge cerca de 4 milhões de pessoas em todo o planeta, principalmente voltada 
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o compromisso do Brasil em combater e prevenir, também, o sequestro, a venda ou o tráfico 

de crianças. 

Destaque interessante fazemos em relação ao Código Penal que, de certa forma, traz 

medidas importantes para se combater essa prática. Isso porque o Código Penal tipifica esse 

crime em seu artigo 245. Outro dispositivo legal que traz a tipificação desse crime é o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seus artigos 238 e 239. 

Nosso trabalho de tese perpassa por todas essas questões muito sérias que assolam 

nosso país, entretanto, a nossa tese já nos permiti perceber que as redes sociais têm um papel 

fulcral em muitas dessas ações ilícitas e, por vezes, criminosas.  

A Internet, por meio dos sites de relacionamentos e das redes sociais, deve ser objeto 

de monitoramento, de fiscalização e de controle. Identificando as redes e os sites maliciosos, 

tanto a polícia federal quanto o ministério público podem atuar de forma mais rápida e eficaz, 

no sentido do imediato bloqueio dessas páginas, por exemplo. 

Em relação às redes sociais como aliadas para aliciamento de pessoas ou tráfico de 

pessoas, a Câmara dos Deputados (BRASIL, 2015, p. 1) tem se manifestado da seguinte 

forma: 

 

As redes sociais devem ser alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

do Tráfico de Pessoas, para que se tornem aliadas no combate ao crime. Está 

em análise na CPI uma proposta que obrigue as redes sociais a fazer controle 

prévio de perfis e de conteúdo.  

[...] em audiência pública da comissão, o responsável pela área de relações 

institucionais do Facebook Brasil, Bruno Magrani, admitiu que a empresa 

não consegue monitorar tudo o que ocorre em sua plataforma virtual, até 

porque parte das informações recebidas é decidida pelo próprio usuário.  

 

Em relação ao local dessas práticas de crimes, sejam esses virtuais ou não, há 

entendimento esclarecedor do Superior Tribunal de Justiça. Abaixo, destacamos uma decisão 

do STJ acerca de crimes de pornografia infantil: 

 

O STJ, no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 29.886 - SP 

(2000/0057047- 8), julgado em 12/12/2007, entendeu que “A consumação 

do ilícito previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente ocorre 

no ato de publicação das imagens pedófilo-pornográficas, sendo indiferente 

a localização do provedor de acesso à rede mundial de computadores onde 

tais imagens encontram-se armazenadas, ou a sua efetiva visualização pelos 

usuários”. (ROCHA et al, 2003, p. 46). 

 

                                                                                                                                                                                     
para o mercado de prostituição e pedofilia, com ramificações ainda para o tráfico de órgãos, de pessoas para 

o trabalho escravo”. 
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A decisão judicial não levou em consideração se o crime foi cometido na sua forma 

presencial ou virtual. A decisão não considerou o engessamento da lei. Vejamos o trecho da 

decisão: 

 

Nos dias atuais, é cediço que a rede mundial de computadores mostra-se 

como meio eficaz, se não o mais, a tornar públicas informações de quaisquer 

gêneros, e, inclusive, aquelas que a lei penal tipifica como ilícitas, ao 

aplicar-lhes as respectivas sanções, como é o caso do art. 241 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. É certo, ainda, que tais informações são acessíveis 

em qualquer parte do mundo em que se disponha de um terminal de 

computador conectado à referida rede. E é justamente esta diversidade de 

locais em que a informação pode ser acessada que revela o engessamento 

das normas de direito processual penal frente às inovações tecnológicas 

perpetradas pelo homem, ante a dificuldade de identificação do local da 

consumação do ilícito, como exige a regra geral contida no art. 70 do Código 

de Processo Penal, para fixação da competência. Diante disso, e das 

informações constantes dos autos, verifica-se que, ainda que as imagens de 

conteúdo pedófilo-pornográfico estejam armazenadas no provedor de acesso 

à rede mundial de computadores, localizado na cidade de São Paulo, sabe-se, 

é certo, que o responsável pela veiculação de tais imagens, o qual possui 

autonomia no gerenciamento das informações disponibilizadas no espaço 

virtual fornecido pelo provedor, encontra-se na cidade de Florianópolis/SC, 

devendo ali serem praticados os ulteriores atos de investigação e eventual 

persecução penal, pois nesta localidade é que ocorreu a publicação vedada 

pelo tipo em apreço.  

Corroborando o entendimento acima exposto, extrai-se das lições de Carla 

Rodrigues Araújo Castro, ao comentar o aludido artigo do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o seguinte excerto:  

“Publicar é tornar público, divulgar. Quem insere fotos de crianças ou 

adolescentes em cena de sexo na Internet está publicando e, assim, 

cometendo a infração. O crime pode ser praticado através de sites ou 

homepages, muitas delas destinadas à pornografia. É importante salientar 

que não importa o número de internautas que acessem a página, ainda que 

ninguém conheça seu conteúdo, as imagens estarão à disposição de todos, 

configurando a infração. Aliás, o crime se consuma quando as imagens estão 

à disposição do público.” (CASTRO, 2003. p. 46) 

 
O STJ entendeu que o crime previsto no artigo 241 do ECA aconteceu no momento da 

postagem das imagens na Internet, por isso o provedor não foi primordial para influenciar tal 

decisão. Vejamos a exposição do STJ: 

 

Trata-se de conflito negativo de competência em que o juízo federal do RJ e o 

juízo federal do júri e das execuções penais de SP declararam-se 

incompetentes para presidir inquérito policial que apura delito tipificado no 

art. 241 da Lei n. 8.069/1990 supostamente praticado pelo paciente, enquanto 

teria vinculado imagens pornográficas de crianças e adolescentes na Internet. 

Explica o Min. Relator que, de acordo com o entendimento deste Superior 

Tribunal, o delito previsto no art. 241 do ECA ocorre no momento da 

publicação das imagens, ou seja, no lançamento das fotografias de pornografia 
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infantil na Internet. Por isso, o local em que se encontra sediado o provedor de 

acesso ao ambiente virtual não é relevante para a fixação da competência. 

Diante do exposto, a Seção declarou competente o juízo do júri e das 

execuções penais de São Paulo, o suscitado, levando em conta ser o local do 

lançamento das fotos na Internet, de acordo com a documentação dos autos. 

Precedente citado: CC 29.886-SP , DJ 1º/2/2008. CC 66.981-RJ, Rel. Min. Og 

Fernandes, julgado em 16/2/2009. (ROCHA et al., 2003, p. 46-47). 

 

No trabalho de tese, em sua fase de revisão de literatura e com apoio de fontes 

documentais, tivemos acesso a várias decisões da justiça em relação aos crimes de racismo 

cometidos no ciberespaço.  

O STJ se pronunciou acerca do racismo por intermédio de mensagens trocadas em 

redes sociais, da seguinte forma: 

 

Conflito de Competência 116926 SP 2011/0091691-2: PENAL. CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RACISMO PRATICADO POR 

INTERMÉDIO DE MENSAGENS TROCADAS EM REDE SOCIAL DA 

INTERNET. USUÁRIOS DOMICILIADOS EM LOCALIDADES 

DISTINTAS. CONEXÃO INSTRUMENTAL. EXISTÊNCIA. 

COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO EM FAVOR DO JUÍZO 

ONDE AS INVESTIGAÇÕES TIVERAM INÍCIO. 1. A competência para 

processar e julgar o crime de racismo praticado na rede mundial de 

computadores estabelece-se pelo local de onde partiram as manifestações tidas 

por racistas. Precedente Seção. 2. No caso, o procedimento criminal (quebra 

de sigilo telemático) teve início na Seção Judiciária de São Paulo e culminou 

na identificação de alguns usuários que, embora domiciliados em localidades 

distintas, trocavam mensagens em comunidades virtuais específicas, 

supostamente racistas. O feito foi desmembrado em outros treze 

procedimentos, distribuídos a outras seções judiciárias, sob o fundamento de 

que cada manifestação constituía crime autônomo. 3. Não obstante cada 

mensagem em si configure crime único, há conexão probatória entre as 

condutas sob apuração, pois a circunstância em que os crimes foram 

praticados - troca de mensagens em comunidade virtual - implica o 

estabelecimento de uma relação de confiança, mesmo que precária, cujo viés 

pode facilitar a identificação da autoria. 4. Caracterizada a conexão 

instrumental, firma-se a competência, no caso, em favor do Juízo Federal de 

São Paulo - SJ/SP, onde as investigações tiveram início. Cabendo a este 

comunicar o resultado do julgamento aos demais juízes federais para onde 

desmembrados foram remetidos, a fim de que restituam os autos, ressalvada a 

existência de eventual sentença proferida (art. 82 do CPP). 5. Conflito 

conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 9ª Vara Criminal 

da Seção Judiciária de São Paulo, o suscitante. (ROCHA et al., 2003, p. 47). 

 
O STJ se pronunciou, também, em relação ao crime contra a honra, onde o cenário foi 

o espaço virtual, da seguinte forma: 

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA A 

HONRA. CALÚNIA. OFENSAS PUBLICADAS EM BLOG NA 
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INTERNET. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE ESTÁ SEDIADO O 

SERVIDOR QUE HOSPEDA O BLOG. 1. O art. 6º do Código Penal dispõe 

que o local do crime é aquele em que se realizou qualquer dos atos que 

compõem o iter criminis. Nos delitos virtuais, tais atos podem ser praticados 

em vários locais. 2. Nesse aspecto, esta Corte Superior de Justiça já se 

pronunciou no sentido de que a competência territorial se firma pelo local 

em que se localize o provedor do site onde se hospeda o blog, no qual foi 

publicado o texto calunioso. 3. Na hipótese, tratando-se de queixa-crime que 

imputa prática do crime de calúnia, decorrente de divulgação de carta em 

blog, na internet, o foro para processamento e julgamento da ação é o do 

lugar do ato delituoso, ou seja, de onde partiu a publicação do texto tido por 

calunioso. Como o blog denominado Tribuna Livre do Juca está hospedado 

na empresa NetRevenda (netrevenda.com), sediada em São Paulo, é do Juízo 

Paulista, ora suscitante, a competência para o feito em questão. 4. Conflito 

conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara do Juizado 

Especial Criminal do Foro Central da Barra Funda - São Paulo/SP, o 

suscitante.  

(STJ, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 

28/11/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO). (ROCHA et al., 2003, p. 48). 

 

Nossa tese traz duas informações importantes para o enfrentamento dos crimes contra 

os direitos humanos ou a violação desses direitos, elaborado a partir da revisão da literatura. 

São elas: 

a) printar a tela ou imprimi-la imediatamente. As informações fundamentais para 

instrução de qualquer processo estão disponíveis, em sua maioria, na tela inicial; 

b) se a opção for por denúncia por meio da própria Internet em site de confiança 

como o já exposto nesta tese, como <safernet.org.br> ou <dpf.gov.br> ou 

diretamente no site <denuncia.pf.gov.br>, copiar rigorosamente o URL da página. 

Interessante destaque é a opção de rastreamento do IP. Isso significa que o 

denunciante deverá acessar um site específico para essa finalidade, pois essa identificação do 

computador dificilmente estará disponível ou visível para o denunciante. Sendo assim, 

sugerimos o site <crimespelainternet.com.br/entenda-o-que-e-geo-localizacao-ou-geoip>, que 

traz um tutorial e um passo-a-passo de como se obter o referido IP. 

Alguns órgãos governamentais ou ONGs disponibilizam seus serviços nas páginas da 

Internet para fins de denúncias, são exemplos:  

a) www.dpf.gov.br  

b) www.denuncia.pf.gov.br96  

                                                           
96  Foram registradas 10.715 denúncias de pornografia infantil no primeiro semestre de 2012, em comparação 

com 7.743 no mesmo período de 2011 segundo a Central de Denúncias. Dados dos anos subsequentes ainda 

não estavam disponibilizados.  
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c) www.safernet.org.br 

Há sites específicos para se obter informações sobre crimes cibernéticos e a natureza 

de cada uma, além de orientações jurídicas e demais encaminhamentos. São exemplos: 

a) cartilha.cert.br/  

b) www.censura.com.br /  

c) www.internetsegura.org /  

d) www.safernet.org.br/site /  

e) www.crimespelainternet.com.br/entenda-o-que-e-geo-localizacao-ou-geoip/  

f) www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/433870.html  

g) www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_ mate=97988  

h) www.internetresponsavel.com.br/criancas/guia 

i) www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/caops/caop-defesa-da-infancia-e-

juventude/material-apoio-caop-infancia-juventude/category/100-caop-defesa-

infancia-juventude-cartilhasemanuais 

j) http://www.telebrasil.org.br/component/docman/doc_download/1153-principais-

questoes-sobre-o-marco-civil-da-internet 

 Os municípios brasileiros contam com o apoio dos Conselhos Tutelares para o 

enfrentamento da maioria dos crimes aqui expostos e muitos desses conselhos são a única 

alternativa para muitos brasileiros. Outros municípios contam ainda com um Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) que poderá ser acionado para 

essa finalidade, no sentido de direcionar ações e procedimentos. 

 

4.3 Internet e legislação 

 

Com registros que datam dos anos de 1960, em virtude de atividades do Departamento 

de Defesa do Governo dos Estados Unidos, a Internet entra para a história como um sistema 

informatizado que tinha como objetivo a defesa dos Estados Unidos frente aos ataques de 

inimigos.  

Essa intenção do governo americano possibilitou a criação de um sistema interligado, 

isto é, uma rede de computadores operando de forma conjunta. Nesse sentido, Leiner et al. 

(1997, p. 102) ressaltam:  

 

http://www.safernet.org.br/
http://www.internetresponsavel.com.br/criancas/guia
http://www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/caops/caop-defesa-da-infancia-e-juventude/material-apoio-caop-infancia-juventu%1fde/category/100-caop-defesa-infancia-juventude-cartilhasemanuais
http://www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/caops/caop-defesa-da-infancia-e-juventude/material-apoio-caop-infancia-juventu%1fde/category/100-caop-defesa-infancia-juventude-cartilhasemanuais
http://www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/caops/caop-defesa-da-infancia-e-juventude/material-apoio-caop-infancia-juventu%1fde/category/100-caop-defesa-infancia-juventude-cartilhasemanuais
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Em lugar de um sistema de controle centralizado, a rede operaria como um 

conjunto de computadores autônomos que se comunicariam entre si. Joseph 

Licklider, um dos cientistas que trabalharam nesse conceito, criou o curioso 

nome de “rede galáctica” para o mesmo. O coração dessa rede seria uma 

fonte de comunicação por “pacotes”, concebida pelo britânico Donald 

Davies, na qual cada informação seria dividida em blocos de tamanho fixo 

(os tais pacotes), que seriam enviados ao destinatário. Este último se 

encarregaria de remontar a mensagem inicial. 

 

O interessante é que os pesquisadores, naquele contexto, investiram em um projeto 

considerado simples, com tecnologia incipiente, mas confiável, conseguindo a interligação 

daqueles computadores, mantendo-se a comunicação em rede. Surge o que hoje denominamos 

de Internet97. 

Dados da agência ARPA auxiliam para a compreensão da evolução da Internet porque 

desde seu surgimento a comunicação em rede não parou de evoluir. Em relação aos primeiros 

registros da ARPA, Lins (2015, p. 22) destaca: 

 

No início da década de 1980, houve uma separação da rede, dividindo-se em 

ARPANET e Milnet, sendo a segunda uma rede dedicada exclusivamente à 

troca militar de dados. Em 1986, os supercomputadores da NSF – National 

Science Foundation ou Fundação Nacional de Ciência – foram interligados 

com os da ARPANET, criando-se a espinha dorsal (backbone) da rede 

formada por um feixe de computadores superpotentes, permitindo-se a 

expansão da rede como se conhece, no final da década de 1980. A rede 

iniciou-se como canal de trocas de informações notadamente escritas, além 

de arquivos e programas simples. Sequencialmente, em 1989, Tim Bernes-

Lee, um cientista inglês que trabalhava na European Organization dor 

Nuclear Research (Organização Europeia para Pesquisa Nuclear) na Suíça, 

desenvolveu um complexo sistema de documentos interligados que 

misturava texto, imagem, som e mídia e se inter-relacionava através da 

internet, por meio de ligações (links) que poderiam ser acionadas, levando o 

usuário conectado à internet a trafegar por diversos ambientes e plataformas 

diferentes, num ambiente visual mais rico e amigável. Essa tecnologia foi 

lançada em 1992 e conquistou os usuários por sua versatilidade, recebendo o 

nome de world wide web (larga teia mundial), ou simplesmente web, e 

popularmente conhecida pelas letras “www”. 

 

 A Internet seguiu seu curso de forma extraordinária e, de acordo com a revisão da 

literatura, podemos destacar quatro grandes ciclos que a identificam em seu processo 

evolutivo98. 

                                                           
97  Disponível em: <www.rnp.br>. Acesso em: 3 out. 2015. 
98 A evolução em números: 75% dos adolescentes entre 10 e 18 anos navegam na internet, enquanto entre as 

crianças de 6 a 9 anos, o índice é de 47%. No mundo são 2,1 bilhões de usuários, 30% da população mundial. 

Para saber mais sobre os ciclos evolutivos da Internet, acesse: <www.teleco.com.br/pdfs/tutorialciclos.pdf>. 

Acesso em: 12 mar. 2015. 

http://www.rnp.br/
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 O primeiro ciclo define o período privado do uso das redes que tinham sua 

predominância nas empresas, com uso restrito às grandes multinacionais e aos computadores 

de grande porte.  

 O segundo ciclo relaciona-se à abertura do uso das redes aos usuários, por meio de 

linha discada e mediante um provedor de acesso99. O terceiro destina-se ao uso das redes por 

meio do acesso via banda larga, com velocidade significativa e diversificação de conteúdos. 

Por fim, no quarto e último ciclo, a riqueza das telas. Nesse ciclo, a Internet já incorporava 

tantos recursos que nos envolvia e permitia relacionar-se com outros internautas em tempo 

real, ou seja, de forma síncrona.100 

 De acordo com dados consultados na Delegacia de Crimes Cibernéticos da cidade de 

São Paulo, o início da Internet no Brasil deu-se a partir do Projeto da Rede Nacional de 

Pesquisa (RNP), sob a responsabilidade do Ministério de Ciência e Tecnologia, no final da 

década de 1980. 

 A conexão entre as diversas redes pelo Brasil teve seu primeiro registro em 1991, de 

acordo com o portal de Transparência do Ministério de Ciência e Tecnologia, e, em meados 

de 1995, a Internet é disponibilizada ao setor privado para exploração comercial pela 

sociedade.  

 Os dados da Pesquisa Brasileira de Mídia em 2015 constataram que o acesso aos 

celulares ou aos diversos dispositivos móveis pelos brasileiros já é realidade para mais da 

metade dessa população, isto é, a Internet está nos lares de milhões de brasileiros, de norte ao 

sul do país. 

 Ao se propor um trabalho de tese dessa envergadura, em que o acesso à Internet é 

determinante para o andamento da investigação, alguns termos são importantes que sejam 

conceituados em virtude das informações que serão apresentadas ao longo deste trabalho. 

                                                           
99 Provedores, conforme o Marco Civil da Internet, corresponde às empresas que ofertam negócios baseados em 

aplicações e serviços desenvolvidos para explorar o potencial da Internet. Tais negócios são remunerados por meio 

da venda de espaço publicitário para anunciantes e/ou por meio de cobrança direta aos usuários. Tratados como 

provedores de aplicação estão, também, os provedores de conteúdo como o UOL, a Globo e o Netflix; os 

provedores de serviços online, como o Google; provedores de Redes Sociais, como o Facebook e Twitter; 

provedores de entretenimento, como o Youtube e o iTunes e, ainda, os provedores de serviços tecnológicos, que 

oferecem aos usuários, entre outros, serviços de armazenagem na Internet e formas confiáveis de pagamentos para 

o comércio eletrônico. Disponível em: <http://www.telebrasil.org.br/component/docman/doc_download/1153-

principais-questoes-sobre-o-marco-civil-da-internet>. Acesso em: 14 ago. 2015. 
100  Com formas distintas de busca de dados a partir de aparelhos cada vez mais sofisticados, tais como 

notebooks, tablets, celulares e televisores digitais. 

http://www.telebrasil.org.br/component/docman/doc_download/1153-principais-questoes-sobre-o-marco-civil-da-internet
http://www.telebrasil.org.br/component/docman/doc_download/1153-principais-questoes-sobre-o-marco-civil-da-internet
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a) Internet: rede mundial de computadores com protocolos específicos que permitem 

aos internautas se conectarem a serviços de informação e comunicação. 

b) CERT.br: os serviços de acesso à Internet no Brasil são tratados, em termos de 

segurança cibernética, pelo Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança para a 

Internet brasileira. De acordo com o portal de transparência do site <cert.br>, suas 

principais atividades são: 

1 – Tratamento de incidentes: (a) dar suporte ao processo de recuperação e análise 

de ataques e de sistemas comprometidos; (b) estabelecer um trabalho colaborativo 

com outras entidades, como outros Grupos de Segurança e Resposta a Incidentes, 

empresas, universidades, provedores de acesso e serviços Internet e backbones; e 

(c) manter estatísticas públicas dos incidentes tratados e das reclamações de spam 

recebidas. 

2 – Treinamento e conscientização: (a) oferecer treinamentos na área de tratamento 

de incidentes de segurança, especialmente para membros de Grupos de Segurança 

e Resposta a Incidentes e para instituições que estejam criando seu próprio grupo; 

(b) desenvolver documentação de apoio para administradores de redes Internet e 

usuários; (c) realizar reuniões com setores diversos da Internet no Brasil, de modo 

a articular a cooperação e implantação de boas práticas de segurança.  

3 – Análise de tendências de ataques: (a) aumentar a capacidade de detecção de 

incidentes, correlação de eventos e determinação de tendências de ataques no 

espaço Internet brasileiro, por meio da manutenção de uma rede de honeypots 

distribuídos em diversas redes do país; e (b) obter, por meio de honeypots de baixa 

interatividade, dados sobre o abuso da infraestrutura de redes conectadas à Internet 

para envio de spam.  

c) Honeypots: considerado nesse trabalho como um recurso da informática de 

segurança que tem como função ser atacado ou invadido. De acordo com a revisão 

da literatura, tal recurso é usado intencionalmente na segurança cibernética para 

fins de observação de invasores. É uma arma contra os criminosos virtuais. 

d) Códigos maliciosos: tecnicamente denominado de malware, são programas 

próprios para executar atividades danosas ou maliciosas em computadores, isto é, 

infectar com vírus os computadores. São formas comuns de infectar computadores, 

de acordo com o Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança para a Internet 
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brasileira: (a) pela exploração de vulnerabilidades existentes nos programas 

instalados; (b) pela auto-execução de mídias removíveis infectadas, como pen-

drives; (c) pelo acesso a páginas Web maliciosas, utilizando navegadores 

vulneráveis; (d) pela ação direta de atacantes que, após invadirem o computador, 

incluem arquivos contendo códigos maliciosos; (e) pela execução de arquivos 

previamente infectados, obtidos em anexos de mensagens eletrônicas, via mídias 

removíveis, em páginas Web ou diretamente de outros computadores (por meio do 

compartilhamento de recursos)101.  

e) Spyware: também é um programa para fins de observar ou roubar informações de 

um computador para outro. 

f) Cavalo de Tróia: arquivo malicioso denominado, também, de trojan horse cuja 

função é possibilitar a captura de informações dos internautas e enviá-las a 

possíveis criminosos virtuais, já mencionado.  

g) Deface: termo derivante da palavra em inglês defacing utilizado para caracterizar 

aqueles que maquiam ou desfiguram sites e perfis nas redes sociais. 

h) Quebra de senha: comumente chamado de quebrador (cracker), consiste em um 

programa usado por criminosos para invadir sistemas e computadores objetivando 

descobrir senhas. 

i) WikiLeaks: organização sem fins lucrativos, com sede na Suécia, que vem 

publicando informações confidenciais de governos ou empresas sobre diversos 

assuntos de interesses locais, regionais, nacionais ou internacionais. 

 Com o avanço tecnológico é natural que os recursos usados no processo de acesso à 

Internet sejam cada vez mais sofisticados, com velocidade e programas que comportam o 

armazenamento de milhões de dados. Esses programas contribuem para pesquisas mais 

dinâmicas, simulações mais realistas, percepção e construção de novos conceitos. 

 As possibilidades são inúmeras e para os usuários com maiores dificuldades de acesso 

e navegação no ciberespaço, há sites específicos para tutoriais que ensinam ao internauta o 

passo a passo do acesso e da navegação. A Internet possibilita, ainda, de forma virtual, visitar 

novos lugares e construir novas ideias sobre um determinado assunto ou temáticas diversas. 

                                                           
101  Para saber mais: <cartilha.cert.br>. 
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 O acesso à Internet, isto é, à comunicação em rede, torna-se, diante dessa realidade 

globalizada, importante aliada aos processos de ensino e aprendizagem. O ensinar e o 

aprender tornam-se mais significativos e motivadores. 

 Familiarizar-se com as ferramentas advindas com a democratização ao acesso à 

Internet102 é antes de tudo uma necessidade pessoal. Aprender a usar as ferramentas básicas 

de um computador é o primeiro passo. Dominar as ferramentas, é o passo seguinte e dessa 

forma, acessar sites, e-mails, listas de discussão, chats e pesquisar passam a ser ações 

naturais. 

 Nosso trabalho considera de extrema importância a integridade e a preservação da 

identidade do usuário quando do uso e acesso à Internet, devido à gama de serviços 

oferecidos pelas operadoras. Isso porque com simples cadastro em sites de compras ou de 

relacionamentos e, ainda, com uma conta de e-mail válida, é possível a compra de produtos, a 

ativação de cadastros em outras redes sociais, e, por fim, habilitam-se aplicativos que podem 

ter acesso a informações pessoais e privativas103.  

 Para fins de ilustração e no sentido de se conscientizar sobre a importância de se 

registrar ou compartilhar dados pessoais em sites e redes sociais, mostraremos o passo a passo 

para se criar uma conta no Gmail. Isso se faz necessário porque o internauta precisará desse 

cadastro para fins de acesso ao seu correio eletrônico, no caso, o <www.gmail.com>. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Moran (2010) destaca que a Internet tem disponibilizado a tecnologia da informação a um grupo imenso de 

pessoas, que podem se conectar à rede, passando a ser usuárias do universo de informações organizado no mundo 

inteiro. A troca de informações entre usuários pode acontecer em nível local, estadual, nacional e internacional.  

http://www.gmail.com/
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Ao acessar o site Gmail, o internauta ou usuário terá acesso à seguinte tela: 

 

Figura 10 – Criação de uma conta Gmail 

 

 
Fonte: Gmail (2015) 

 

  Após o primeiro acesso, o site Gmail direcionará o internauta para a próxima tela e, 

automaticamente, solicitará os seguintes dados: a) nome e sobrenome, b) escolha seu nome de 

usuário, c) criar sua senha, d) confirme sua senha, e) data de nascimento, f) sexo, g) celular e 

h) seu endereço de e-mail atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
103  Ilustrando esse procedimento, temos as telas iniciais de sites e de redes sociais indicando a necessidade de se 

informar dados pessoais para se criar uma conta de correio eletrônico, por exemplo. 
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Figura 11 – Solicitação de dados para uma conta Gmail 

 

 
Fonte: Gmail (2015) 

   

Aqui chamamos a atenção para o cuidado em inserir os dados pessoais. Esses dados 

ficarão arquivados no sistema e podem ser objeto de uso indevido de dados pessoais para fins 

ilícitos por criminosos cibernéticos. 

 Em seguida, exige-se a comprovação de que o usuário não é uma máquina ou um 

malware malicioso para que o cadastro seja efetivado. A comprovação se faz por meio de um 

sistema que reconhece o texto a ser digitado pelo usuário. Essa exigência, também, tem como 

objetivo contribuir para se evitar a criação de outras tantas contas indevidamente por usuários 

mal-intencionados.  
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Figura 12 – Comprovação de que o usuário tem uma identidade única 

 

 
Fonte: Gmail (2015) 

 

 O site Gmail, no próximo passo, abrirá uma tela para a verificação da conta criada. 

Isso só será possível após o usuário aceitar os termos de uso e o preenchimento de dados 

telefônicos para fins de envio de um código de segurança. Esse código irá validar a conta após 

o usuário digitá-lo no espaço determinado, conforme figura a seguir. 
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Figura 13 – Verificação do internauta (usuário) 

 

 
Fonte: Gmail (2015) 

 

 No próximo passo, ao receber o código de segurança no telefone celular informado, o 

usuário terá acesso a uma nova tela (conforme figura que segue) e deverá seguir as 

orientações do serviço, verificando sua conta. 
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Figura 14 – Inserindo o código verificador de conta 

 

 

Fonte: Gmail (2015) 

 

 O sistema Gmail finaliza o processo de criação da conta de correio eletrônico, ou seja, 

o e-mail, caso o código inserido esteja correto. A figura abaixo ilustra o processo validado. 
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Figura 15 – Tela de boas-vindas ao Gmail 

 

 
Fonte: Gmail (2015) 

 

 Todo procedimento de cadastro em serviços disponibilizados na Internet deve ser visto 

com cautela, como demonstramos anteriormente, isso porque são exigidos muitos dados do 

usuário e que podem ser usados para fins escusos ou ilícitos, como já ressaltamos.  

 Outro fator que necessita ser levado em conta no momento de abertura e/ou cadastro 

em sites ou redes sociais pelo usuário é que se evidencia que a criação dessas contas pode ser 

feita por qualquer pessoa, idônea ou não.  

 Observamos ainda que outros provedores utilizam-se de procedimentos parecidos, 

inclusive no envio de códigos de segurança via torpedo para fins de validação dos dados 

cadastrados. Vimos que os dados solicitados são diversos. 

 Iremos demonstrar, agora, o procedimento para se ter acesso à rede social do 

Facebook. Isso se faz necessário porque é por meio dessa rede que se tem acesso às 

comunidades virtuais, em especial neste trabalho de tese, em que fazemos uso de dados e 

postagens de três comunidades, devidamente identificadas no início desta tese. 
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 Algumas recomendações gerais são necessárias a todo usuário para fins de cadastro na 

rede Facebook104. O primeiro passo é substituir seu sobrenome por uma abreviatura depois de 

validada a conta. Isso dá mais segurança para sua conta. A tela inicial do Facebook para o 

cadastramento é o apresentado na figura a seguir. 

 

Figura 16 – Recomendações na criação de conta no Facebook 

 

 
Fonte: Facebook (2015) 

 

 Procure, ao acessar a página oficial do Facebook, por meio do link <pt-

br.facebook.com>, fazer a opção pelo idioma português e o deixe como padrão. Como a 

figura 16 demonstra, serão solicitados dados cadastrais como gênero, nome, sobrenome e data 

de nascimento. Essas opções são obrigatórias. 

 Há outras opções adicionais para a segurança do usuário, basta selecionar a opção 

Configurações, no canto superior direito da tela inicial. Observe a figura a seguir. 

                                                           
104  O Facebook tem algumas regras para o devido cadastro, a saber: Nomes não podem incluir: - Símbolos, 

números, capitalização incomum, repetição de caracteres ou pontuação; - Caracteres de diversos idiomas; - 

Títulos de qualquer tipo (ex.: profissional, religioso etc.); - Palavras, expressões ou apelidos no lugar de um 

nome do meio; - Qualquer tipo de conteúdo ofensivo ou sugestivo. Lembre-se também: - O nome que você 

usa deve ser o seu nome verdadeiro, conforme descrito em seu cartão de crédito, carteira de identificação de 

aluno etc.; - Apelidos podem ser usados como primeiro nome ou nome do meio, caso sejam uma variação do 

seu nome ou sobrenome verdadeiro; - Você também pode listar outro nome em sua conta (ex.: nome de 

solteiro, apelido ou nome profissional) adicionando um nome alternativo à sua Linha do tempo; - Apenas o 

nome de uma pessoa deve ser informado na conta – as Linhas do tempo são apenas para uso pessoal; - Fingir 

ser alguém ou algo não é permitido (FACEBOOK, 2014). Disponível em: <https://pt-

br.facebook.com/terms>. Acesso em: 1 nov. 2014. 

https://pt-br.facebook.com/terms
https://pt-br.facebook.com/terms
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Figura 17 – Configurações do Facebook 

 

 
Fonte: Facebook (2015) 

 

 

 Na aba Configurações, o usuário deverá escolher uma pergunta da lista indicada pela 

própria rede e definir uma resposta. Essa etapa é importante para manter a segurança do 

usuário. Entretanto, é interessante que a resposta dada à pergunta selecionada não seja a 

resposta esperada pelo usuário, pode ser qualquer uma. Anote sua resposta. Essa dica aumenta 

a segurança para o usuário caso haja um monitoramento ilícito de sua rede os padrões de 

respostas não serão os esperados por possíveis criminosos. A figura do quadro que segue 

mostra o passo a passo explicado. 
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Figura 18 – Configurações (continuação) 

 

 
Fonte: Facebook (2015) 

 

 A opção Privacidade deve ser marcada para controlar o acesso de outros usuários às 

suas informações, às suas postagens, aos vídeos e fotos e aos recursos de seu perfil, conforme 

apontado na figura a seguir. 
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Figura 19 – Opção de privacidade no Facebook 

 

 
Fonte: Facebook (2015) 

 

 A opção Perfil é o próximo passo. A sugestão é que o usuário defina o nível de acesso 

às informações e aos conteúdos de sua página da forma mais restritiva possível. A opção 

sugestionada é “Apenas amigos” para a opção “Visibilidade de busca”. A figura a seguir 

ilustra esse procedimento. 
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Figura 20 – Opção de perfil no Facebook 

 

 
Fonte: Facebook (2015) 

 

 Na opção Feed de notícias e Mural do Facebook, a indicação é que o usuário defina 

uma opção que garanta uma maior privacidade. Recomenda-se a opção “Não compartilhar 

nenhuma informação minha por meio da API do Facebook”. A figura a seguir ilustra essa 

opção. 
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Figura 21 – Feed de notícias e mural do Facebook 

 

 
Fonte: Facebook (2015) 

 

 O Facebook traz informações mais detalhadas ao usuário para sua segurança em 

relação ao acesso de outros usuários ao seu perfil, bem como dados de suas postagens e 

demais aplicações. Para isso, o usuário deve acessar o seguinte link 

<register.facebook.com/editapps.php> e seguir as orientações lá dispostas. A figura a seguir 

ilustra a interface indicada. 
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Figura 22 – Informações quanto à segurança no Facebook 

 

 
Fonte: Facebook (2015) 

 

 A dica final é que o usuário desmarque todas as opções de Notificações. Optando por 

essa ação, o usuário terá controle de suas postagens e identificará facilmente mensagens 

maliciosas em que estamos expostos nessa rede. Ao fazer a opção em não receber 

notificações, mensagens sobre seu perfil não serão divulgadas e nem expostas. A figura que se 

segue apresenta essa orientação. 
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Figura 23 – Opção de desmarcar todas as notificações do Facebook 

 

 
Fonte: Facebook (2015) 
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 É perceptível que tais provedores dependem, também, da qualidade dos serviços 

prestados pelas operadoras de telefonia celular, principalmente na questão da identidade do 

titular da linha. A preocupação aumenta quando o celular do usuário é pré-pago, isso porque o 

cadastro desses celulares é simples, flexível e simplificado na maioria dos casos. 

 De acordo com a agência reguladora de telefonia celular no Brasil, a Anatel, em seu 

portal de transparência, há uma orientação formal às operadoras de telefonia celular para a 

efetivação de um cadastro de seus usuários e que tais normas cadastrais estejam dentro do 

previsto na Lei Federal n.º 10.703/2003, que regulamenta esse procedimento no âmbito da 

federação105. 

 Feito todo o procedimento de cadastro, independentemente dos sites ou das redes 

sociais, o usuário já terá acesso a vários serviços no espaço virtual, onde poderá realizar 

pesquisas (research), comprar produtos, ler noticiários e conversar com outros internautas e 

com os mais diversos profissionais da atualidade e sobre os mais diversos assuntos. 

 O uso responsável dos sites e das redes sociais deve permear todas as ações, sejam elas 

de orientação familiar ou profissionais. Isso porque, como já destacamos neste trabalho, a 

Internet é um espaço virtual público e, sendo assim, estamos expostos às adversidades 

inerentes das ações humanas. 

 O termo navegar na Internet não se resume a um único usuário utilizando-se dos 

serviços da rede. É interessante destacar que não estamos sozinhos nesse espaço. Todo 

cuidado é pouco e a atenção deve ser redobrada. Isso permitirá usufruir dos serviços e das 

diversas possibilidades que o ciberespaço oferece, com segurança e responsabilidade106. O 

ideal é que o usuário seja um internauta consciente. 

 É mito pensarmos que o ciberespaço é um ambiente sem lei. Na rede, há regras e 

devemos estar atentos aos direitos e aos deveres ao usá-la. Se há regras de uso, há também as 

contrapartidas por esse uso e que todo usuário deve ficar atento e respeitar.  

 De acordo com o site Safernet Brasil (2015), podemos ter acesso a dicas simples, mas 

interessantes, para o uso consciente da Internet. Em relação aos deveres, o Safernet 

recomenda: 

 

                                                           
105  O cadastro do pré-pago no Brasil é objeto de fiscalização e controle pela agência reguladora, a Anatel. 
106  Serviços disponibilizados na Internet vão de consultas simples a complexas, além de sites para discussões, 

conversas, chats, blogs, fotologs, baixar músicas, assistir a vídeos e a TV, jogar e criar games, estudar, se 

preparar para aulas e concursos, formar-se. 
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Fazer um uso responsável das ferramentas que a Internet oferece, prezando 

sempre pelo bem-estar de todos. 

Respeitar a diversidade de culturas, personalidades e opiniões. 

Não disseminar na rede preconceitos de cor, gênero, religião, orientação 

sexual, de origem social ou de qualquer outro tipo.  

Buscar fontes confiáveis de pesquisa. 

Não reproduzir materiais que não foram feitos por você como se fossem de 

sua autoria. Caso venha a usá-los, dizer sempre o nome do autor.  

Evitar encaminhar e-mails para todos os contatos, ou seja, não praticar spam. 

Não encaminhar e-mails com a listagem de remetentes anteriores. Além de 

ser desagradável, os e-mails podem parar em mãos mal intencionadas. Por 

isso, envie seus e-mails digitando os endereços no campo “CCO” (Com 

Cópia Oculta). 

Assim, nenhum endereço fica à mostra. 

  

 As leis brasileiras protegem e garantem a privacidade, inclusive no espaço virtual. 

Qualquer cidadão pode acionar a justiça se tal direito for violado, mesmo em se tratando da 

Internet.  

 A Internet, como já vimos, coleta e armazena dados do usuário; sendo assim, esse 

território deve ser fiscalizado pelos órgãos fiscalizadores. O armazenamento acontece a partir 

do acesso à rede e continua enquanto estiver logado.  

 Quando o usuário atualiza seu perfil, acessa algum site, publica uma mensagem ou 

carrega uma foto, está exposto às coletas de suas informações. Sendo assim, o ideal é pensar 

bem antes de publicar qualquer informação na Rede ou nos sites de relacionamentos. Policiar-

se sobre o que se publica, onde se publica e para quem se publica é o primeiro passo para um 

uso consciente da Internet, evitando-se contratempos. 

 Essa preocupação com as postagens pode ser o passo fundamental para se evitar 

situações constrangedoras na Internet, tais como o sexting (o envio de fotos sem roupa), o 

aliciamento (marcando encontro ou forçando você a praticar algo ilícito) e, não menos 

preocupante, o uso excessivo da Internet ou jogos online por exemplo.  

 Frente a essas e muitas outras adversidades decorrentes do ciberespaço, foi 

promulgada no Brasil, em 23 de abril de 2014, a Lei Federal n.º 12.965, conhecida como o 

Marco Civil da Internet107. Tal legislação aborda no parágrafo 1º do artigo 10º, uma questão 

muito problemática. Refere-se aos dados cadastrais. Vejamos o que a referida lei diz:  

 

O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar 

os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a 

                                                           
107 Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil e determina as 

diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria.  
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dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a 

identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma 

do disposto na Seção IV deste Capítulo [...]. 

 

 A intenção do legislador, nesse caso, é muito válida no sentido de proteger usuários ou 

consumidores contra casos abusivos de autoridades ou instituições detentoras dos serviços 

advindos das Redes ou indiretamente relacionadas aos serviços da Internet.  

 Observamos que a rigidez do Marco Civil da Internet também engessa os trabalhos da 

Polícia Federal e do Ministério Público que poderão ter acesso aos dados cadastrais de 

investigados pelos provedores de Internet, desde que devidamente autorizados pela Justiça. É 

a legislação, pela presunção da inocência, protegendo e proibindo a exposição de usuários, 

conforme prevê a nossa Carta Magna de 1988108. 

 Em relação aos dados cadastrais de usuários para fins de investigação criminal, a 

Justiça poderá tornar mais ágil a transferência de dados informáticos de prestadores de serviço 

às autoridades públicas, desde que provocadas por via judicial. 

 As empresas prestadoras de serviços de Internet ou provedores de Internet poderão ter 

benefícios fiscais se divulgarem em suas redes, fotos de crianças e adolescentes 

desaparecidos. É uma prestação de serviço de grande relevância social. Ainda nesse 

entendimento, há discussões polarizadas que exigem tais serviços nas grandes emissoras de 

televisão, em painéis eletrônicos de rodoviárias e dos aeroportos do Brasil109. 

                                                           
108  O TST adverte para um contraponto de princípios constitucionais, em que é necessário fazer uma 

ponderação: o princípio do amplo acesso a informações, especialmente oficiais, em contrapartida ao princípio 

da proteção à privacidade e ao princípio da não discriminação. Assim, de acordo com a 3ª Turma do TST: 

[...] A Constituição da República consagra o princípio do amplo acesso a informações (art. 5º, XIV: - é 

assegurado a todos o acesso à informação...-, CF), especialmente em se tratando de informações oficiais, 

prolatadas pelo Poder Público (art. 5º, XXXIII, e art. 5º, XXXIV, - b-, CF). Em contraponto, também 

consagra a Constituição o princípio da proteção à privacidade (art 5º, X, da CF) e o princípio da não 

discriminação (art. 3º, I e IV; art. 5º, caput; art. 7º, XXX, CF). Nessa contraposição de princípios 

constitucionais, a jurisprudência tem conferido efetividade ao princípio do amplo acesso a informações 

públicas oficiais nos casos em que sejam essenciais, imprescindíveis semelhantes informações para o regular 

e seguro exercício da atividade profissional, tal como ocorre com o trabalho de vigilância armada - regulado 

pela Lei n.º 7.102 de 1982, art. 16, VI - e o trabalho doméstico, regulado pela Lei n.º 5.859/72 (art. 2º, II). 

Em tais casos delimitados, explicitamente permitidos pela lei, a ponderação de valores e princípios acentua o 

amplo acesso a informações (mormente por não se tratar de informações íntimas, porém públicas e oficiais), 

ao invés de seu contraponto principiológico também constitucional. Contudo, não se mostrando 

imprescindíveis e essenciais semelhantes informações, prevalecem os princípios constitucionais da proteção à 

privacidade e da não discriminação. 
109  Tramita no Congresso Nacional a PL n.º 4.859/2009, da deputada Andreia Zito (PSDB/RJ), para a divulgação 

de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos em contracheques, contas de luz, telefone, extratos de 

contas, sítios da internet e outros documentos oficiais de comunicação coletiva. (Acesso a esta informação no 

portal de transparência da Câmara dos Deputados em 23 de julho de 2015). 
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 Importante medida está sendo discutida, ainda no âmbito do Senado Federal, que versa 

sobre a possibilidade de alteração do artigo 244-B do ECA, que dispõe sobre o crime de 

corrupção de menores, cuja redação, hoje, dispõe: 

 

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) 

anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

§ 1º Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as 

condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, 

inclusive salas de bate-papo da internet. 

§ 2º As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no 

caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei 

nº 8.072, de 25 de julho de 1990. 

 

 O ECA torna-se mais dinâmico e aprimora-se frente à nova realidade e suas interfaces, 

principalmente com o advento da Internet.  

 Com essas mudanças no ordenamento jurídico iniciaram-se, ainda, novas discussões, 

no sentido de se reforçar que tanto a criança ou adolescente, autor ou autores de atos 

infracionais no ciberespaço, o que veremos mais adiante nessa tese, são sujeitos e estão 

sujeitos aos braços da lei.  

 A nossa legislação é extremamente radical na aplicação de medidas socioeducativas 

aos adolescentes, a partir de 12 anos de idade, autores de atos infracionais, inclusive em casos 

de bullying e cyberbullying, que encontram respaldo jurídico na legislação em vigor. 

  Como estamos ressaltando, tanto o bullying quanto o cyberbullying são 

problematizações que devem envolver uma discussão nacional e não ficarem restritas aos 

debates calorosos no âmbito da Academia. Toda a sociedade deve ser ouvida e convidada a 

pensar sobre essas questões. 

 Em termos de reflexões teóricas sobre essas formas de violência, o bullying e 

cyberbullying já foram objetos de análise nesta tese, entretanto, o olhar que se tem agora, é a 

lupa da legislação. 

 O Brasil ganhou uma lei específica sobre o bullying e que será apresentada nesse 

trabalho na sua íntegra por entender que o texto vem contribuir para as discussões aqui 

lançadas e que vem sendo problematizada ao longo de nossa pesquisa110.  

                                                           
110  Com base nos dados da pesquisa e de acordo com Gonçalves (2011), não se faz o enfrentamento desse tipo 

de violência apenas com aprovações de leis, sejam essas municipais, estaduais ou no âmbito da federação. 

Gonçalves (2011, p. 59-60), assim se manifesta: “Enquanto a capacitação dos profissionais da educação não 

for encarada como prioridade em qualquer política de gestão educacional, a escola continuará seguindo o 
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 Vejamos a lei brasileira que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 

(bullying), extraída do Portal de Transparência da Presidência da República (2015): 

 

LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 

(Bullying) em todo o território nacional. 

§ 1o No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação 

sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional 

e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou 

grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-

la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de 

poder entre as partes envolvidas. 

§ 2o O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do 

Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação, bem como de outros órgãos, aos quais a matéria diz respeito. 

Art. 2o Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há 

violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou 

discriminação e, ainda: 

I - ataques físicos; 

II - insultos pessoais; 

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 

IV - ameaças por quaisquer meios; 

V - grafites depreciativos; 

VI - expressões preconceituosas; 

VII - isolamento social consciente e premeditado; 

VIII - pilhérias. 

Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na rede mundial de 

computadores (cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe 

são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados 

pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. 

Art. 3o A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme 

as ações praticadas, como: 

I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 

II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; 

III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 

IV - social: ignorar, isolar e excluir; 

V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, 

manipular, chantagear e infernizar; 

VI - físico: socar, chutar, bater; 

VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 

VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar 

ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o 

intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. 

Art. 4o Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o: 

                                                                                                                                                                                     
mesmo caminho torto e ineficaz de enfrentamento do bullying, fazendo uso de ações pontuais e/ou negando a 

necessidade de realização de qualquer trabalho”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument
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I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em 

toda a sociedade; 

II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das 

ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 

III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e 

informação; 

IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e 

responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores; 

V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 

VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a 

sociedade, como forma de identificação e conscientização do problema e 

forma de preveni-lo e combatê-lo; 

VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, 

nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua; 

VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando 

mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva 

responsabilização e a mudança de comportamento hostil; 

IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os 

tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação 

sistemática (bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas 

por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de 

comunidade escolar. 

Art. 5o É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações 

recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e 

combate à violência e à intimidação sistemática (bullying). 

Art. 6o Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências 

de intimidação sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para 

planejamento das ações. 

Art. 7o Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias 

para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do 

Programa instituído por esta Lei. 

Art. 8o Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de 

sua publicação oficial. 

Brasília,  6  de novembro de 2015; 194o da Independência e 127o da 

República. 

DILMA ROUSSEFF 

Luiz Cláudio Costa 

Nilma Lino Gomes 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.11.2015   

 

 A lei Anti-Bullying, citada na íntegra nessa tese, foi e continua sendo objeto de muitas 

discussões, desde sua aprovação e posterior promulgação pelo governo federal, isso porque 

traz conceitos e princípios ainda concorrentes e complementares. 

 O texto da lei inova quando trata do fenômeno bullying como intimidação sistemática 

e não o fragmentando apenas a um tipo de violência. Enquanto violência, corre-se o risco de 

se pensar de forma disjuntiva, isto é, em apenas atos de violência ou episódios de violência. 
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 Nesse contexto em que o cyberbullying também se encaixa, podemos pensar em 

efeitos drásticos dessa forma de intimidação. São efeitos que vão além daquela dimensão em 

que apenas a vítima sofre, física ou psicologicamente.  

 Ao considerar sua amplitude, a lei Anti-Bullying compreende tal intimidação como 

resultado direto, ainda, do desequilíbrio entre a relação de poder entre seus atores, no caso 

dessa investigação, cybervítimas e cyberagressores. Essa intimidação é causadora de inúmeras 

consequências às cybervítimas, entre elas, dor, sofrimento, angústia e depressão111.  

 Amplamente discutida nessa tese, a problematização desses fenômenos, bullying e 

cyberbullying, deve ser percebida e reconhecida como política pública e, com a aprovação 

dessa lei, o primeiro passo já foi dado. Isso porque, como denunciamos neste trabalho, esses 

fenômenos sociais estão presentes em todos os lugares, físicos ou virtuais. 

 Em ambientes escolares e não escolares, não importa, esse tipo de violência vem 

acontecendo constantemente e com índices alarmantes, como demonstram alguns trabalhos 

(FANTE, 2008; ABRAMOVAY, 2009; DIAS, 2007; CANDAU, 2001; CALHAU, 2010; 

WAISELFISZ, 2014), e ratificado por esta tese.  

 São violências predominantemente sociais e seus registros têm um padrão, isto é, 

acontecem em espaços coletivos, ainda pouco debatidos na academia, no que se refere ao 

cyberbullying, uma das nossas motivações nesta tese. 

 A nova lei do bullying renova, também, em sua concepção. Em seu bojo, o legislador 

fez a opção em usar o termo intimidação, ao contrário do que a literatura específica vem 

tratando, como apenas um fenômeno recorrente entre crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

 É uma inovação, pois o termo garante uma maior amplitude, podendo fomentar novos 

programas, desde que coletivos e participativos em suas ações. Principalmente, considerando 

tal fenômeno como parte de um todo que é a sociedade. 

 De certa forma a nova lei Anti-Bullying tende a confirmar nosso propósito na presente 

tese de que o fenômeno bullying, também, deve ser percebido como resultado e resultante das 

ações do sujeito, isto é, do homem que, por sua vez, está inserido em uma sociedade 

complexa, com suas tensões, seus dilemas, suas neuroses, sua cultura e uma vida pulsante. 

 Nossa tese já tem demonstrado que ninguém fere ninguém se nunca foi ferido, é o 

ciclo recursivo da vida. As atitudes agressivas, as dificuldades em aceitar opiniões ou o outro, 

                                                           
111  Outras consequências dessa intimidação podem ser consultadas no capítulo 2 desta tese. 
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de concebê-lo como inferior ou como parte de um todo complexo que é a própria sociedade, 

gera uma desordem.  

 Essa desordem precisa encontrar a ordem. A ordem está em cada parte, em cada um de 

nós. Esse anel recursivo é a vida, é o respeito. Isso demonstra como percebemos ou lidamos 

com as diferenças, com a cor da pele, com a sexualidade, com a raça, com o gênero e demais 

padrões sociais. Nesse sentido, Batista (2011, p. 46), destaca que o bullying é: 

 

[...] uma forma de violência intrinsecamente ligada às manifestações de 

desrespeitos e pré-conceitos que a sociedade atribui ao outro, a partir de um 

padrão que valoriza alguns e desvaloriza os “diferentes”, causando por sua 

vez as injustiças e desigualdades nas relações cotidianas. 

 

 Estamos sempre ressaltando nesse trabalho que o bullying tem sido concebido como 

brincadeiras de mau gosto ou, ainda, como uma questão individual, do próprio sujeito que 

sofre ou agride. Essa concepção é típica de um pensamento ocidental, conforme Koki (1999), 

ou ainda, quando se tem dificuldades para enfrentar o problema, logo se chama o amigo, 

como se resolvesse a questão na força, na briga, na camaradagem. Resultado, violência 

gerando violência; o anel recursivo novamente se faz presente. 

 Com a publicação dessa nova lei Anti-Bullying, o que já era realidade no Brasil em 

termos de ausência ou quase ausência de políticas públicas para o seu combate, a atual 

conjuntura tende a fomentar novas ações de empoderamento da sociedade para seu 

enfrentamento.  

 As poucas ações implementadas de prevenção no Brasil agora terão mais fôlego com o 

apoio da sociedade e do próprio governo, principalmente porque nossos problemas são 

distintos, nosso cenário é típico, diferentemente de outros países.  

 Sendo assim, precisamos conceber programas que atendam as especificidades 

brasileiras, sendo impróprio pensar em importar modelos de enfrentamento ou programas 

internacionais, sem a devida atenção à realidade do nosso Brasil.  

 O trabalho de tese, entretanto, possibilitou compreender, após a revisão da literatura, 

que mesmo não sendo interessante para a realidade brasileira os diversos programas 

internacionais, os mesmos apresentam paradigmas interessantes de serem estudados e 

debatidos com a sociedade e com os especialistas nas Academias, pois partem de políticas 

públicas de prevenção e de experiências exitosas que demonstram alternativas que deram 

certo para uma dada realidade. 
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 Dois pontos interessantes da experiência canadense nos chamaram a atenção, a partir 

do programa PREVnet112, aqui apresentados para contribuírem para a nossa base teórico-

conceitual, a saber: 

a) o bullying é responsabilidade de todos e, por isso, o seu enfrentamento deve partir 

de uma articulação entre diferentes setores sociais; 

b) o bullying é um problema que ocorre no relacionamento entre pessoas, portanto, 

deve-se buscar alternativas de criação de relacionamentos saudáveis, ao invés da 

imposição de ameaças, medos e reprimendas. 

 As considerações acima mencionadas são fundamentais para o planejamento de ações 

e programas públicos de enfrentamento dessa problemática, seja por parte dos entes federados 

ou da escola de seu filho, dos nossos filhos. Nossa tese vem ratificar essa visão complexa de 

ação, não isolada, mas compartilhada com todos e para todos. É um erro pensar no 

enfrentamento dessa problemática, principalmente no que se refere ao cyberbullying, apenas 

no âmbito do espaço escolar. A ênfase não pode ser um ônus somente da escola pública e nem 

de seus atores.  

 Nossa tese também percebe que o legislador acertou quando da ampliação do conceito 

do bullying, referindo-nos à lei Anti-Bullying, que trata o fenômeno em sua essência 

semântica; isto é, amplia-se o conceito, o bullying passa a ser considerado como uma 

violência sistemática, por consequência, complexa, não estando circunscrita ao ambiente 

familiar ou educacional. 

 Essa concepção sistêmica do fenômeno bullying comporta, também, trazer para as 

discussões que tal fenômeno pode e deve ser problematizado à luz do pensamento complexo, 

como é a proposta dessa tese para o cyberbullying. Nesse sentido, as discussões devem 

considerar que a violência resulta e é resultante de problemas socioeconômicos, estruturais, 

psicológicos, culturais e biológicos, merecendo atenção intersetorial dos entes federados113.  

                                                           
112  Para fins de ilustração, apresentamos, de acordo com Pereira (2012), um exemplo significativo de 

enfrentamento do Bullying implementado no Canadá, denominado Esta rede mobiliza diversas estratégias 

para combater o bullying, envolvendo diferentes públicos. Com 61 organizações e 127 pesquisadores 

canadenses, o Projeto promove a educação dos jovens e demais atores envolvidos sobre bullying; o uso de 

ferramentas de diálogo entre os jovens, pais e educadores; treinamento; e a pesquisa científica sobre os 

resultados e paradigmas observados. Exemplos práticos desenvolvidos pela rede são: a divulgação de 

resultados de pesquisas científicas sobre bullying; panfletos que indicam o que fazer; vídeos de curta duração 

sobre o tema; orientação dos pais e professores sobre o papel e a importância deles para a criança e o 

adolescente; e a criação de materiais informativos de combate à violência, entre outros. 
113  A Fundação Abrinq posiciona-se favoravelmente à criação do Programa de Combate à Intimidação 

Sistemática (bullying), levando em consideração que o Substitutivo apresentado pela senadora Ana Rita 

(PT/ES) merece um maior aprofundamento e debate com os demais atores da sociedade civil envolvidos 
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 O envolvimento de toda a sociedade na construção conjunta de enfrentamento desses 

fenômenos, bullying e cyberbullying, devem ser prioridades nos planos das políticas públicas, 

considerando que a intimidação sistemática, com especial atenção para o cyberbullying, 

acontece principalmente na rede mundial de computadores, com reflexos nos noticiários e na 

imprensa escrita.  

 As políticas públicas devem considerar, no cerne de todo programa, medidas de 

conscientização, prevenção, diagnose e de combate à violência e à intimidação sistemática, na 

forma de bullying ou cyberbullying. Considerar na concepção dessas políticas, resultados já 

alcançados e produzidos pelos estados e municípios, cujos relatórios desses enfrentamentos 

estão disponibilizados na Internet. 

                                                                                                                                                                                     
nesse processo que inclui mediação de conflitos, cultura de paz, justiça restaurativa e educação em direitos 

humanos. 



181 

 

 

CAPÍTULO 3 

MÍDIA E VIOLÊNCIA VIRTUAL 

 

 

 

Fonte: IBPaD (2015) 

 

 Era uma vez uma cidade  

que possuía uma comunidade, 

que possuía uma escola. 

Mas os muros dessa escola  

eram fechados a essa comunidade. 

De repente, caíram-se os muros. 

E não se sabia mais  

onde terminava a escola,  

onde começava a comunidade. 

E a cidade passou a ser  

uma grande aventura do  

Conhecimento. 

 

(O Direito de Aprender) 
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5 CAPÍTULO 3 – MÍDIA E VIOLÊNCIA VIRTUAL 

 

Temos apresentados dados estatísticos sobre a importância das redes sociais na vida 

dos usuários, não nos limitando apenas aos brasileiros, sobretudo por ser uma das 

características das redes sociais114 permitir  a conexão entre pessoas, independentemente do 

local onde se encontram, para postarem, curtirem e compartilharem mensagens e imagens,    

de forma assíncrona -  como e-mails e fóruns de discussão em que a interação não acontece de 

forma imediata - e de forma síncrona, que se dão em tempo real, como por exemplo a 

plataforma snapchat. São características que capacitam a exponencialidade de uma maior 

expressão de outras redes sociais, mobilizando conectividades imensuráveis.  

Sobre essa capacidade, Recuero (2010) chama a atenção para a visibilidade das redes 

sociais, ou melhor, dos atores sociais que nela estão conectados e o suporte de um mundo 

virtual onde possam agir. Segundo a autora: 

 

Os sites de redes sociais permitem aos atores sociais estar mais conectados. 

Isso significa que há um aumento da visibilidade social desses nós. A 

visibilidade é constituída enquanto um valor porque proporciona que os nós 

sejam mais visíveis na rede. Com isso, um determinado nó pode amplificar 

os valores que são obtidos através dessas conexões, tais como o suporte 

social e as informações. Quanto mais conectado está o nó, maiores as 

chances de que ele receba determinados tipos de informação que estão 

circulando na rede e de obter suporte social quando solicitar. (RECUERO, 

2010, p. 108). 

 

                                                           
114  Sites de redes sociais foram definidos por Boyd e Ellison (2007 apud RECUERO, 2010, p. 102) como 

aqueles “[...] sistemas que permitem i) a construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; 

ii) a interação através de comentários; e iii) a exposição pública da rede social de cada ator”. Os sites de redes 

sociais seriam uma categoria do grupo de softwares sociais, que seriam softwares com aplicação direta para a 

comunicação mediada por computador. Embora esses elementos sejam mais focados na estrutura do sistema 

utilizado pelos autores é, entretanto, na apropriação que reside a principal diferença apontada pelas autoras. 

Nesta definição, o foco da atenção dos sistemas não está mais na busca dos atores pela formação das redes 

sociais por meio de novas conexões. A grande diferença entre sites de redes sociais e outras formas de 

comunicação mediada pelo computador é o modo como permitem a visibilidade e a articulação das redes 

sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos no espaço off-line. Assim, nessa categoria estariam os 

fotologs (como o Flickr e o Fotolog, por exemplo); os weblogs (embora sua definição não seja exatamente 

dentro de um sistema limitado, como propõem as autoras, defenderemos que são sistemas semelhantes); as 

ferramentas de micromessaging atuais (como o Twitter e o Plurk), além de sistemas como o Orkut e o 

Facebook, mais comumente destacados na categoria. Esses sites poderiam ser enquadrados dentro de todas as 

categorias elencadas pelas autoras, pois possuem mecanismos de individualização (personalização, 

construção do eu, etc.); mostram as redes sociais de cada ator de forma pública e possibilitam que os mesmos 

construam interações nesses sistemas.  



183 

 

 

Observamos que os sites de redes sociais115 tendem a reforçar ou ajudam a 

manutenção de laços sociais, no sentido de diminuir a sensação de distanciamento entre entes 

queridos e criando uma certa dimensão afetiva aos usuários contribuindo para novas 

conexões116. Nessa tese, assim como já trabalhamos anteriormente, interessa-nos a definição 

que Recuero (2010, p.24) propõe sobre rede social:  

 

Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações 

ou laços sociais) (Wasserman e Faust, 1994; Degenne e Forse, 1999). Uma 

rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um 

grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A 

abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é 

possível isolar os atores sociais e nem suas conexões. 

 

 

Dessa forma, observando-se os padrões dos usuários das redes sociais é possível 

perceber as características de seus atores, bem como suas interações nas comunidades virtuais 

ou nas redes sociais em que estão cadastrados e suas conexões. De acordo com Recuero 

(2010, p. 30), “Enquanto os atores representam os nós (ou nodos) da rede em questão”, as 

conexões, que estes realizam de diversas maneiras, constituem o principal foco de seu estudo 

devido à variação que são capazes de alterar diversos grupos.  

Outro ponto de extrema importância a ser destacado são os laços de conexões 

existentes nas redes sociais permitindo aos usuários uma interatividade constante e recíproca. 

Os envolvidos, sejam eles amigos, familiares ou conhecidos, são rodeados por dispositivos 

interativos estabelecidos a cada nova conexão, e interação, fazendo de tais laços o que 

consideram Garton et al. (1997, p. 7): 

 

Laços consistem em uma ou mais relações específicas, tais como 

proximidade, contato frequente, fluxos de informação, conflito ou suporte 

emocional. A interconexão destes laços canaliza recursos para localizações 

específicas na estrutura dos sistemas sociais. Os padrões destas relações – a 

estrutura da rede social – organiza os sistemas de troca, controle, 

dependência, cooperação e conflito. 

 

Recuero (2010), sobre os laços de conexões, ressalta que esse fator é determinante 

para a compreensão das redes sociais e destaca que esses laços sociais de interação podem ser 

                                                           
115  Site de Rede Social (SRS), nesta tese, foca a publicação da rede social dos diversos atores. Discutimos, ainda, neste 

trabalho, que podem ser resultado de uma apropriação de sistemas não originalmente designados para isso. 
116  Nessa tese, a rede social está atrelada à metáfora da rede para os grupos sociais. Nesses grupos sociais, os 

atores serão identificados como os nós, e os laços sociais, de conexões, como já trabalhados anteriormente. 
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determinantes para a compreensão da interatividade nas redes sociais, a partir de curtidas, 

comentários e compartilhamentos. A autora destaca dois tipos de laços sociais, a partir de seus 

trabalhos, conforme o quadro 15: 

Quadro 15 – Laços e suas interações 
Laços  Interações Exemplos 

Associativo Reativa Curtidas no Facebook 

Dialógico Mútua Mensagens no Facebook 

Fonte: Adaptado de Recuero (2010). 

 

O desenho de uma rede social se dá devido às conexões e à intensidade dos atores 

sociais, ou usuários, que estão cadastrados nesse emaranhado de ideias e de comunicação, ora 

síncronas ou assíncronas. O que fascina os usuários ou os internautas quando acessam e 

navegam nas comunidades virtuais é a possibilidade de ter acesso a temas atuais e 

problematizadores. Muitos dos assuntos postados nas comunidades virtuais são de grande 

comoção, como foi o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o que Lévy 

(2008) chama de temáticas em comum. 

A compreensão do que acontece nas chamadas temáticas comuns presentes nas redes 

sociais e nas comunidades virtuais, são características de uma cultura que se produz no 

ambiente virtual, já denominado de cibercultura. Essas discussões fomentam a necessidade de 

uma maior compreensão do espaço virtual, ou seja, do ciberespaço, pois essas temáticas são 

potencializadas nesse ambiente virtual.   

Geralmente as temáticas abordam temas e assuntos da cultura popular, tais como as 

epidemias do Zica Vírus e suas consequências em bebês recém-nascidos. Os usuários, a partir 

de determinadas temáticas, logo assumem uma posição ativa na relação comunicacional.  

Isso acontece porque esses são motivados pela possibilidade de saírem do papel de 

meros receptores das informações para, enfim, assumirem o papel de produtores de 

informações e que são postadas e divulgadas nas mídias sociais, principalmente no Facebook.  

  Em revisão da literatura verificamos que o uso do termo comunidade virtual refere-

se aos primeiros estudos mediados por computadores, e, nesse sentido, elas não se limitam a 

um determinado espaço geográfico, como Rheingold (1993, p. 8-11) ressalta: 

 

A maioria dos casos consiste em usuários separados geograficamente, muitas 

vezes reunidos em pequenos bandos e trabalhando de forma individual. São 

pessoas não de uma mesma localidade, mas que apresentam interesses em 

comum [...]. CMC é um modo de encontrar pessoas, as quais você pode se 

associar em um patamar próximo ao nível percebido em uma comunidade 

[...], entretanto, você pode conhecer pessoas que jamais encontrou no plano 



185 

 

 

físico [...] em uma comunidade virtual, nós podemos ir diretamente onde 

nossos temas favoritos são discutidos e buscar informação com pessoas com 

as quais compartilhamos nossos interesses ou que usam palavras de um 

modo que achamos atrativo. 
 

O autor fecha a discussão sobre o conceito de comunidades virtuais, chamando nossa 

atenção para outros fatores que ajudam a perceber tais comunidades como dinâmicas e 

perfeitamente atreladas aos interesses dos usuários ou dos internautas. Ele destaca:  

 

As comunidades virtuais são agregados sociais que surgem da Rede 

[Internet], quando uma quantidade suficiente de gente leva adiante essas 

discussões públicas durante um tempo suficiente, com suficientes 

sentimentos humanos, para formar redes de relações pessoais no 

ciberespaço. (RHEINGOLD, 1993, p. 20). 

 

Lévy (2008) acrescenta que tal comunidade tende a cumprir uma função de correio, 

isto é, divulgar as informações dentro dessas comunidades virtuais. Já Lemos (2002) tratará as 

comunidades virtuais como grupos de indivíduos que se relacionam por meio do ciberespaço, 

a partir das mesmas convicções, dos mesmos problemas, dos mesmos anseios, permitindo 

conexões entre tais agrupamentos com base nos mesmos interesses, ideologias e objetivos. 

As comunidades virtuais, como tratadas anteriormente, possibilitam aproximação de 

milhares de internautas ou usuários da rede. Essa aproximação não seria possível no mundo 

real, pois estão organizadas envolvendo interesses comuns e a participação coletiva para fins 

de reciprocidade a uma realidade (RECUERO, 2010). 

As comunidades virtuais são percebidas como espaços no ciberespaço para extravasar 

frustrações e, sobretudo o poder que tais comunidades têm de mobilização da sociedade, 

principalmente grupos distintos na Internet para os mais diversos assuntos e temas.  

Essa constatação se deve a mais de 80 milhões de brasileiros conectados e com acesso 

diário às redes sociais, conforme a ONG SaferNet Brasil (2015)117. Essas comunidades 

tendem a reunir centenas e até milhares de seguidores e simpatizantes para as mais diversas 

causas e conteúdos. No Brasil, o uso de ferramentas das mídias sociais virou uma febre de 

norte a sul do país, os internautas já não deixam de usá-las devido ao grande potencial de 

conectividade, característico da Internet e, de acordo com a ONG SaferNet Brasil (2015), seu 

uso há muito tempo não estar restrito aos órgãos públicos e às grandes corporações nacionais 

e internacionais. 

                                                           
117 http://indicadores.safernet.org.br/ 
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5.1 O Facebook e as comunidades virtuais 

  

  Esta pesquisa procura contribuir para o amplo debate acerca da sociedade de 

informação e as mudanças advindas do avanço tecnológico, em especial aquelas atreladas ao 

ciberespaço, às mídias sociais, às comunidades sociais e às redes sociais, todos termos 

complementares, mas específicos. 

 A intenção da tese não é discutir o papel e o uso das redes sociais nos espaços 

escolares, entretanto, não nega ser função da educação diante das inúmeras lacunas 

educacionais que enfrentamos. É uma discussão que já teve seu início em destaque nos 

debates acadêmicos e políticos. 

Há necessidade de se repensar o atual cenário educacional brasileiro frente aos novos 

desafios propostos pelo pensamento complexo e pela cibercultura. Repensar práticas culturais, 

revisitar conceitos, pensar em platôs como em Deleuze e Guattari (1995), para conceber o 

sujeito de hoje, um ser complexo e conectado. 

 O Facebook continua a ter o Brasil como um país muito receptivo ao cadastro de 

usuários. De acordo com o site do Facebook (2015), a partir de 2012 mais de 2,4 milhões de 

brasileiros realizaram cadastros em sua rede social. Com base neste dado, o Facebook é 

funcional para 23,38% dos brasileiros. 

O número de usuários do Facebook é significativo pelas postagens, curtidas ou likes, 

pelos compartilhamentos e suas comunidades fazendo-se parte integrante de uma trama 

discursiva das quais recolhemos informações importantes para a compreensão do 

cyberbullying, principalmente quando consideramos as postagens com algum enunciado de 

discurso de ódio.  

Frente a esse alcance de público, a necessidade de moderadores e de pessoas 

preparadas em administrar tais redes tornam-se imprescindíveis, pois a rede não é terra de 

ninguém.  

Há duas categorias de usuários importantes a serem compreendidas ao acessar a rede 

social do Facebook: uma é a de perfil que trata de uma interface destinada aos usuários 

comuns e pessoa física; a segunda, a fanpage, destina-se às pessoas jurídicas, coletivos e 

projetos que exigem uma solicitação de informações padronizadas às empresas, e portanto 

diferenciada, como também, menos flexível que a do perfil. A diferenciação se faz necessária, 
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pois, na rede social Facebook, cria-se primeiramente uma fanpage e não um perfil. Abaixo, 

duas figuras ilustrativas de perfil e de fanpage, no Facebook, respectivamente. 

 

Figura 24 – Perfil do autor da pesquisa no Facebook 

 

 
Fonte: Facebook (2016) 

 

 

Figura 25 – Exemplo de fanpage do Facebook 
 

 
Fonte: Facebook (2016) 

 

O Facebook, enquanto rede torna-se um instrumento de massa disponível às empresas 

e usuários. É uma mídia explorada para vendas e divulgação de produtos, mas, infelizmente 

por muitos usuários, tem sido uma ferramenta de disseminação do discurso de ódio, de 

preconceitos e de práticas de cyberbullying. 
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Observamos que a rede social Facebook precisa continuar investindo em ações e 

projetos com foco em segurança de dados e na origem das fontes, isso porque, continuam 

sendo recorrentes práticas de cyberbullying nas comunidades virtuais aqui analisadas. 

Tais ocorrências tendem a trazer sérios prejuízos materiais, físicos, psicológicos e 

sociais aos usuários diretos ou indiretos, e, por meio da apropriação de dados dos usuários 

usados por empresas corporativas que invadem a vida privada, coletando informações sobre 

costumes de compras, acessos à sites, etc. 

Outro dado importante que buscamos avaliar refere-se às diretrizes de linguagem 

verbal e visual do Facebook, pois por ser uma rede social, as interações acontecem quando o 

usuário está conectado à Internet. Por meio de celulares e computadores aparenta que a frieza 

do suporte de interação tem contribuído para a presença do discurso de ódio e do 

cyberbullying, ao evadirem-se de um contato corporal afetuoso, aspecto evidenciado nas três 

comunidades virtuais objeto dessa atividade investigativa. 

O que se observou, ainda, é que a linguagem dos usuários nem sempre é simples ou 

direta. Quando o assunto se refere ao cyberbullying, usam-se de meias palavras. As postagens 

nessas comunidades virtuais do Facebook ficam expostas nos perfis de cada usuário. Isso 

acontece porque quando se publica algo, tal publicação aparece para um público das mais 

diversas intenções e para sempre na rede. 

Frente a esse cenário, retomaremos as especificações das comunidades virtuais aqui 

analisadas como parte fundamental desse corpus, a partir do monitoramento das publicações e 

da observação das postagens nas três comunidades virtuais do Facebook, a saber: a) Rede de 

Comunidades e Movimentos contra a Violência, ora denominada de CV01; b) Mediação de 

Conflitos no Ambiente Escolar, ora denominada CV02; e c) Crimes pela Internet, ora 

denominada CV03.  

 A Comunidade CV01 é um movimento social independente do Estado, de 

empresas, partidos políticos e igrejas. Reúne moradores de favelas e comunidades pobres 

em geral, sobreviventes e familiares de vítimas da violência, militantes populares e de 

direitos humanos. Dentre seus principais objetivos, destacam-se o de estimular e promover 

movimentos permanentes nas comunidades, de prevenção e denúncia da violência estatal, 

propiciando seu relacionamento e apoio mútuo 

(facebook.com/redecontraviolenciarj/2016). 
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As informações da CV02 indicam que a missão dessa comunidade é prevenir, 

minimizar e extinguir conflitos na escola, fomentando a cultura da paz. Tem o apoio da 

Defensoria do Estado de Minas Gerais e considera a mediação como uma metodologia 

aplicada à comunidade escolar como instrumento pacificador 

(facebook.com/MescMediacaoDeConflitosNoAmbienteEscolar/2016). 

A página da CV03 indica que essa comunidade tem como missão auxiliar os usuários 

a melhorar suas práticas de segurança de informação. Traz informações sobre crimes 

cibernéticos ou eletrônicos como a comunidade prefere denominar, além da própria segurança 

de informação e forense computacional. Os procedimentos de coleta de dados foram feitos no 

período de julho de 2014 a dezembro de 2015. Nesse período, tivemos condições de 

acompanhar e registrar, com o apoio da etnografia virtual, as discussões; e também, as 

postagens nessas comunidades. Analisamos um corpus composto por dez discursos de ódio, 

assim distribuídos: três da CV01; cinco da CV02; e dois da CV03.  

Essas comunidades virtuais mantiveram um fluxo contínuo nas postagens e seus 

membros uma participação ativa utilizando-se dos recursos disponíveis na interface das 

páginas: as curtidas, os comentários e os compartilhamentos. São as características dos laços 

sociais que esses usuários mantinham nessas comunidades que nos garantiram a 

complexidade de que a investigação necessitava. 

As três comunidades virtuais acompanhadas mantinham certo padrão em suas 

postagens. Os discursos de ódio, em muitos casos, estavam em primeira pessoa do singular, 

com certa informalidade e sempre indiretas. Os eventos de agressão sempre eram 

compartilhados, seguidos de muitos likes.  

A partir da tabulação dos dados coletados, utilizando a ferramenta de busca da própria 

página do Facebook, chegamos aos seguintes resultados referentes às comunidades virtuais 

CV01, CV02 e CV03: 
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Tabela 4 – Identificação das CV 

ID Nome Categoria Descrição Usuários Link 

44307

52357

35081 

CV01 Comunidade 

aberta 

Movimento social 

formado basicamente por 

familiares de vítimas 

que, por meio de pressão 

social, lutam contra a 

violência do Estado. 

20.782 facebook.com/redecontraviolenciarj 

31073

96590

41802 

CV02 Comunidade 

aberta 

Mediação de conflitos no 

ambiente escolar 

1.233 facebook.com/MescMediacaoDeCo

nflitosNoAmbienteEscolar/ 

17414

44493

37483 

CV03 Comunidade 

aberta 

Fique por dentro de 

noticias, dicas e muito 

mais sobre crimes 

virtuais e direito 

eletrônico. 

4.375 facebook.com/crimespelainternet/ 

Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

 

Os resultados presentes na tabela 4 informam que todas as comunidades virtuais no 

Facebook dispõem de um código que as identificam, o ID, e, consequentemente, seus 

mediadores. Esse código faz parte da Política de Segurança aos usuários do Facebook (2015). 

As três comunidades, como podemos observar na mesma tabela, fazem parte da 

categoria denominada como aberta, isto é, todos os usuários têm acesso aos seus conteúdos e 

às suas postagens, e ainda, as comunidades abertas não restringem postagens em suas páginas. 

Todas elas apresentam uma breve descrição de suas páginas, item obrigatório pelas 

normas do Facebook. A descrição da página tem como objetivo principal apresentar aos 

usuários sua missão e, dessa forma, possibilitar a construção de laços sociais entre os 

usuários. A missão da CV01 é a luta contra a violência do Estado; a CV02 busca a mediação 

de conflitos no ambiente escolar; por fim, a CV03 procura informar seus usuários sobre 

crimes virtuais e direito eletrônico. 

É importante observar nas comunidades virtuais o número de usuários efetivamente 

cadastrados em suas páginas, pois tal dado demonstra o que Recuero (2010) tem chamado de 

“trocas sociais”, o que possibilita a construção de valores nesses ambientes virtuais. A CV01 se 

destaca pelo número de usuários, chegando a 20.782 ao final do período de observação. 

 

Tabela 5 – Postagens com a temática cyberbullying 
ID Nome Descritor usado Usuários Postagens  

443075235735081 CV01 cyberbullying 20.782 1.393 

310739659041802 CV02 cyberbullying 1.233 250 

174144449337483 CV03 cyberbullying 4.375 19 

Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

https://www.facebook.com/MescMediacaoDeConflitosNoAmbienteEscolar/
https://www.facebook.com/MescMediacaoDeConflitosNoAmbienteEscolar/
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 Na última linha da tabela 5, referente às postagens sobre a temática cyberbullying na 

CV03, destaca-se o ínfimo número das postagens, ao todo, 19 (dezenove). Essa comunidade 

virtual tem o hábito de postar apenas informações técnicas sobre crimes cibernéticos, e a 

abordagem feita sobre o cyberbullying é na ótica do Direito, tornando as postagens mais 

técnicas, o que contribui para a inibição das curtidas, dos comentários e dos 

compartilhamentos.  

Nas CV01 e CV02, o elevado número de postagens sobre o cyberbullying é justificado 

pela natureza de ambas serem populares, com laços sociais significativos, e abordarem a 

questão em linguagem simples e menos técnica, demonstrando o exercício da preocupação em 

relação à violência virtual. Após a análise das três comunidades virtuais, verificamos um total 

de 1.662 postagens relacionadas ao cyberbullying, entretanto, a média de postagens entre as 

três comunidades virtuais, eram bem diferentes, conforme ilustra a tabela abaixo: 

 

Tabela 6 – Média das postagens nas CV 
ID Nome Descritor usado Total de postagens Média  

443075235735081 

 

CV01 cyberbullying 1393 2,6 por dia 

310739659041802 

 

CV02 cyberbullying 250 0,5 por dia 

174144449337483 

 

CV03 cyberbullying 19 0,03 por dia 

Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

 

Quando o tema cyberbullying aparece nas três CV, o que se observa, novamente, é que 

o número de postagens realmente vem refletindo a missão dessas CV, no sentido de suas 

propostas. As postagens na CV01 e CV02, respectivamente, tocam mais os usuários, e, dessa 

forma, os laços sociais são mais visíveis. Na CV03, continua a tendência para postagens mais 

técnicas, entretanto, isso não quer dizer que há menos relevância na abordagem do problema. 

Apresentaremos, a seguir, os mais comentados perfis do Facebook, contendo 

postagens consideradas ofensivas, aqui denominadas de cyberbullying. Alguns desses perfis 

também foram objetos da mídia impressa e televisiva118.  

A figura abaixo é de um perfil público e foi citada em uma postagem na página da 

CV01 em virtude de comentários alusivos ao cyberbullying. A imagem postada ilustra uma 

adolescente e seu namorado.  

 

                                                           
118  A publicação desses perfis atende rigorosamente as normas previstas na Política de Dados do Facebook 

(2015). Disponível em: <facebook.com/privacy/explanation>. 
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Figura 26  – A adolescente e seu namorado. Foto de seu perfil no Facebook 

 

 
Fonte: Reprodução/Facebook (2014). 

 

Após a postagem, a foto foi alvo de muitos comentários e de ofensas racistas, 

caracterizando a prática de cyberbullying contra a adolescente Maria das Dores Martins que 

desativou sua conta após o ocorrido. O post mais curtido traz o seguinte texto: “Onde 

comprou essa escrava?” (Texto 1, reprodução do Facebook/2015).  

Muitos outros comentários ofensivos foram postados em seguida. Em certa medida, 

isso demarca como as redes sociais têm usuários desprotegidos pelo anonimato e a não 

consciência de muitos devido à associação pela sensação de distância física entre eles.  

Essa abordagem racista de se pensar a relação desse casal de namorados reforça a 

simplificação das relações humanas, em que a visão parcial da realidade tende a separar e a 

isolar tais relações de um contexto de equidade, de respeito e de solidariedade. A próxima 

figura, postada em outro comentário da CV01, ilustra uma montagem a partir de duas fotos: a) 

uma árvore com uma placa onde se lê em letras de forma maiúscula: “NÃO ALIMENTE O 

MACACO”; b) um jovem negro chorando. Na ilustração, se lê ao lado: “Como vai sustentar 

seus filhos agora? Ahh Bolsa família”. 
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Os textos mais comentados foram: 

“NÃO ALIMENTE O MACACO”  

(Texto 2, reprodução do Facebook/2015) 

“Como vai sustentar seus filhos agora? Ahh Bolsa família” 

(Texto 3, reprodução do Facebook/2015) 

O perfil desse internauta é fake, conforme dados do Facebook (2015) e originalmente 

estava registrado como Adolfo Hidla119, em alusão a Adolf Hitler.  

 

Figura 27 – Uma montagem de fotos contendo uma árvore e um jovem negro 
 

 
Fonte: Reprodução Facebook (2015). 

 

O racismo percebido nesses casos são exemplos muito evidentes de xenofobia120 e 

devem ser sempre denunciados às delegacias especializadas em crimes cibernéticos. 

Independentemente do tipo de preconceito sofrido, a denúncia é a melhor atitude para 

                                                           
119 Perfil fake. Foi denunciado ao Facebook e hoje se encontra indisponível. 
120  Termo comumente associado à aversão a outras raças e culturas, e também associado à fobia em relação a 

pessoas ou coisas estrangeiras. 
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combater essas práticas ou, ao menos, minimizá-las e isto já é o exercício do pensamento em 

extensão da própria ética da solidariedade. 

A imagem montada (figura 27) é totalmente agressiva e fala por si só. Já destacamos 

que o perfil apresentado é fake, entretanto, essa condição não isenta os usuários que curtiram, 

comentaram e compartilharam essa postagem de responderem, eventualmente, por um 

processo na justiça. Os dados (as postagens) até podem estar nas “nuvens” mas seus 

responsáveis estão ao alcance da justiça. 

A questão do racismo contra o negro é a tônica da postagem, entretanto, trata-se, 

também, de um discurso de ódio que afeta aos beneficiários do Programa Bolsa Família, 

como podemos ver no texto de abertura da página.  

  Há um reducionismo na forma de pensar o conteúdo, da luta contra o racismo que os 

negros brasileiros vêm enfrentando ao longo da nossa história.  O perfil de Adolf Hidla (perfil 

fake) dirige-se a quem sofre com o racismo, em especial ao negro; a postagem ainda incita a 

violência e dissemina o ódio associado a outro tema, aos usuários do Bolsa família.  

As práticas de cyberbullying são recorrentes no Facebook e muitos de seus 

cyberagressores, atualmente, são facilmente identificados por meio de softwares que 

identificam seus IPs, podendo, dessa forma, a polícia especializada aplicar a lei, nesses casos, 

como injúria racial.   

Tais práticas de cyberbullying observadas a partir dos conteúdos e imagens de 

postagens tendem a contribuir e a reforçar o discurso de ódio disseminado nas redes sociais,  

incitando  a violência virtual,  a discriminação e a hostilidade entre as pessoas. Isso deve-se  

às postagens  curtidas e compartilhadas por milhares de internautas e em uma interatividade 

radical alcançam outros milhares de laços sociais, inerentes às redes sociais. 

Estamos diante de uma verdadeira emergência de complexidade: as práticas de 

cyberbullying.  O cyberbullying é um fenômeno novo e faz parte deste emaranhado de fios 

interativos, interconectados e imprevisíveis que integram um sistema dinâmico, a Internet.  É  

nesse ciberespaço, onde a multiplicidade de interações contribui para fomentar práticas 

gerando outros riscos e outras incertezas. 

Temos observado nas mídias sociais que o discurso ofensivo tem sido empregado com 

o intuito de justificar a retirada de benefícios sociais, tais como as Cotas e o Bolsa Família, 

como citado no excerto apresentado, e, decepcionantemente, evocado para banalizar  

inúmeras mortes registradas no país.   
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Na CV02 foram registradas cinco postagens que apresentaram alto índice de curtidas, 

comentários e compartilhamentos. Os conteúdos não são originários de seus mediadores e, 

sim, fazem parte dos comentários postados nesses conteúdos, em tentativa de disseminar o 

discurso de ódio, por meio da prática de cyberbullying. 

O texto abaixo, postado pela internauta Renata Prado, perfil público no Facebook, 

refere-se a Fernando Silva Bispo, conhecido como Fernando Holiday121, que atualmente é 

Coordenador Nacional do Movimento Brasil Livre e vereador eleito pela cidade de São Paulo 

com 48.055 votos.  

A internauta postou comentários ofensivos sobre o rapaz, em virtude de sua atuação 

política e recentes discursos em uma série de vídeos publicados no Youtube e que viralizaram 

nas redes sociais. 

A postagem diz: 

 

Fernando Holiday, você não imagina como eu to ansiosa pra te encontrar 

nos corredores da UNIFESP. Seu rolê na EFLCH vai ser assim: ou você vai 

aprender a ser preto de verdade ou você não vai aguentar 1 mês de aula. 

Você NÃO TEM NOÇÃO de onde você tá se enfiando, mlk. MESMO! Ah, só 

não se esqueça que você será cobrado pelas merdas que você falou e lá você 

não vai ter apoio dos seus seguidores virtuais todos os dias. Até a semana 

da calourada, meu beim!  

(Texto 1, reprodução do FACEBOOK, 2015) 

 

Em seguida, vários comentários ofensivos: 

 

Essa Renata é foda! *_* Cobra mesmo desse negro domesticado. 

(Texto 2, reprodução do Facebook/2015) 
 

Precisar de trabalho sujo dá um salve. Mostra pra esse cu como é que se 

faz! 

(Texto 3, reprodução do Facebook/2015) 
 

ou os negros pensam iguais ou permanecem no holocausto revolucionário. 

(Texto 4, reprodução do Facebook/2015) 
 

Dêem a esse trouxa o que ele merece. 

(Texto 5, reprodução do Facebook/2015) 

 

As postagens são graves, geram polêmicas, constatam e disseminam o ódio na rede 

social Facebook, isso porque todas foram curtidas, comentadas e compartilhadas. Novamente, 

a interatividade aqui é tão significativa que a rede dos amigos da cybervítima e a rede de 

                                                           
121  Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Fernando-Holiday/1563878917183602>. 
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amigos dos cyberagressores, estão interconectados, todos têm acesso às postagens, pois as 

mesmas estão espalhadas na rede.  

A agressão se aprofunda, e esse tipo de violência fica exposto todos os dias, todas as 

horas e todos os anos. Por isso, é urgente a reorganização de um sistema de saberes para que 

possamos reaprender a aprender. Não há lugar mais para lamentações, precisamos aprender a 

conviver. 

O que desencadeia o cyberbullying contra o internauta Fernando Holiday é um 

comentário ofensivo postado pela internauta Renata Prado referindo-se a uma série de vídeos 

que Fernando produziu e que viralizaram nas redes sociais, devido a repercussão na mídia de 

críticas feitas por Fernando às cotas raciais e às reivindicações do movimento negro122. 

Fernando passou a sofrer cyberbullying por aqueles que continuaram a postar, a 

comentar, a curtir e a compartilhar o texto de Renata Prado, esse escrito com a intenção clara 

de ofender e disseminar o ódio contra Fernando na rede social do Facebook. Texto ofensivo 

que se distancia da complexidade enquanto pensamento que busca a religação dos saberes, 

que não separa, pelo contrário, promove a união e busca as relações imprescindíveis para se 

viver em paz. 

A visibilidade dada à postagem inicial e aos comentários que se seguiram reflete uma 

sociedade que ainda não aprendeu a lidar com as questões de raça, limitando-se a perceber o 

indivíduo apenas pela sua cor e não pela sua complexidade.  

A rede social reflete então uma sociedade racista, pelo que podemos observar no 

conteúdo das postagens. A visibilidade dessas práticas de cyberbullying, fruto da intolerância, 

tem no próprio discurso racista de seus internautas um espaço de perpetuação do preconceito, 

já que no ciberespaço se tem a sensação do anonimato. A exposição de Fernando nos 

comentários traduz a prática de cyberbullying, que deve ser combatida de todas as formas pois 

mexe com outras feridas, por exemplo, trazendo à tona a xenofobia nos espaços virtuais, e, as 

cotas raciais, essa última citada, mas não monitorada.  

Os comentários, como vimos, incitam à violência e disseminam ódio contra Fernando, 

contra os negros e àqueles que se sentem envolvidos pela ofensa. 

                                                           
122 Para saber mais sobre o conteúdo do vídeo, acesse: <https://www.youtube.com/watch?v=nlJ_St4tt7A>. 
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A CV03 teve duas postagens muito curtidas, comentadas e compartilhadas em sua 

página, entretanto, tais conteúdos não eram originários dessa página e, sim, postados por um 

hater123 objetivando tumultuar e praticar cyberbullying.  

O texto diz: 

NAMORAL, 37 PAIS MALUCOS AO EXTREMO, PRECONCEITUOSOS E 

ARROGANTES, POIS ACHAM QUE FIZERAM ALGUMA COISA... 

ACHO QUE PAIS E PREFEITO DEVERIAM RESPONDER POR ESSA 

INSANIDADE... 

NÃO TEM PORQUE SORRI COM UMA IDIOTISSE DESSAS, PELO 

CONTRÁRIO, DÁ VONTADE DE CUSPIR NA CARA DOS PAIS E 

CUSPIRIA COM TODA VONTADE, PARA QUE SEPARAR A 

SOCIEDADE, PARA QUE MOSTRAR A FALTA DE IGUALDADE, ESSES 

PAIS SÃO UNS MERDAS E ACRESCENTARIA DOENTES MENTAIS, SÓ 

PROVAM QUE DETESTAM OS PRÓPRIOS FILHOS E APROVAM QUE 

ELES SEJAM ESCÓRIAS DA SOCIEDADE....  

(Texto 01, reprodução do Facebook/2015) 

 

O perfil de quem postou essa mensagem na CV03, de acordo com a rede social 

Facebook, tem o status privado, por isso não será publicado124, entretanto, a Política de Dados 

do Facebook nos autoriza a publicar o conteúdo dessa postagem. 

Contextualizando, o usuário que postou esse conteúdo ofensivo e intolerante acima 

mencionado, estava se referindo à mobilização de um grupo de mães pela Diversidade na 

Bahia. Este é o exemplo de um pensamento que considera apenas a parte ignorando o todo; 

ele reduz a luta das mães ao seu ódio isolado e dissocia a luta de tal movimento do seu 

objetivo maior, o de buscar a qualidade de vida para TODOS. 

Essas mães estavam se organizando para reivindicar a instalação de um ambulatório 

que tem como objetivo trabalhar as questões de gênero e implantar o que elas denominam de 

“transexualizador”, o que entendem que tal projeto seja determinante para a qualidade de vida 

e dignidade de travestis e transexuais.  Eis um bom exemplo de pensamento complexo para 

permitir e enxergar a religação do que um dia esteve separada e isolada, a vida de travestis e 

transexuais da vida de outras mulheres e homens. 

A prática de cyberbullying é reforçada em seguida com vários comentários de inversão 

de valores continuando a incitação ao ódio. Muitos comentários, a partir da postagem 

principal, dizem que os apoiadores de tal projeto não passam de “preconceituosos e 

arrogantes”, desqualificando o movimento, pois consideravam os pais como doentes mentais e 

                                                           
123 Termo de origem inglesa e que significa “os que odeiam” ou “odiadores”. Na prática, são internautas que 

fazem comentários de ódio e/ou críticas sem muita distinção dos fatos, na Internet. 
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seus filhos como escórias. Verdadeira confusão de afetos e disseminação das práticas de 

cyberbullying. 

As postagens desse internauta continuavam com forte apelo à violência, como outras 

que reforçavam a homofobia: “amanhã teremos escola para gays, casa para gays [...]”. 

Novamente, mais uma redução da causa, de um internauta habituado a querer tudo dentro de 

um certo padrão, de um certo racionalismo ultrapassado. 

Mais grave se torna esse internauta ofensivo e intolerante, em sua prática de 

cyberbullying descabida ao comparar “merda boiando na privada” à luta de pais pelos direitos 

básicos à cidadania de seus filhos, direitos esses relacionados à dignidade humana e previstos 

na Constituição Federal (CF). É urgente “reformar o pensamento” para que possamos viver 

em comunhão e dentro de uma ética da solidariedade, além de ser inquestionável que o 

Facebook reveja sua política de dados, no sentido de evitar postagens consideradas falsas e 

com conteúdos que ferem os direitos básicos de todo cidadão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
124  Na figura, o perfil do internauta está embaçado, preservando sua identidade, devido ao status privado. 
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Figura 28 – Postagem sobre a mobilização das mães – Diversidade na Bahia 

 

 

 

Fonte: Reprodução/Facebook (2015) 
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Outra postagem que gerou muita consternação da origem de um hater, cujo perfil está 

desativado125, traz a imagem figurativa de uma professora usando pulseira, uma tatuagem 

(pentagrama), uma estrela vermelha (é a única cor na imagem), alusiva ao PT. No avental está 

escrito “escola pública” e a professora está segurando uma criança. Na camisa da criança está 

escrito “jovem inocente”.  

O texto diz: 

 

“Religião é para pessoas estúpidas... 

Tudo o que você precisa é de sexo, sexo, sexo (...)” 

(Texto 2, reprodução do Facebook/2015) 

 

Percebemos que a postagem foi feita sem nenhuma ligação com a temática da página, 

isto é, sem a intenção de colaborar para o debate acerca da segurança no ciberespaço. O hater, 

ao praticar cyberbullying, procurou desestabilizar os internautas disseminando um discurso 

ofensivo, tendo como pano de fundo a escola pública. Isso porque, sabemos que é uma 

preocupação constante das escolas públicas quando se trata do acesso de seus alunos à 

Internet, principalmente nas redes sociais. 

A partir da simplificação da leitura postada, o hater tenta induzir os internautas ou 

levá-los a entender que uma das funções do professor é apenas inculcar ideologias na cabeça 

do aluno, como representado na imagem onde a professora praticamente vomita na cabeça do 

aluno, que está aberta às novas aprendizagens.  

É o professor o alvo do cyberbullying, e de forma mais complexa, a própria escola 

pública está sendo exposta apenas enquanto máquina de reprodução de ideologias, e o aluno, 

entendido como mero receptor dessas. A intenção é realmente disseminar a violência, o ódio, 

o medo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Desativar a conta do Facebook é uma forma de tentar burlar os esquemas de segurança da rede social 

Facebook e, ainda, permanecer no anonimato, dificultando o rastreio e os braços da lei. 
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Figura 29 – Representação de uma professora de escola pública 

 

 
 

Fonte: Reprodução/Facebook (2015) 

 

Será que nossos professores e nossos alunos são vistos assim? Obviamente, não. 

Devemos sempre denunciar essas postagens que estão aos montes transitando nas redes 

sociais, deslegitimando o papel da escola pública e a prática dos professores na formação de 

cidadãos críticos, reflexivos, mais tolerantes e em sintonia com o bem comum.  

E, nesse contexto ainda, abrir-se ao diálogo, respeitando-se a diversidade e 

contribuindo para a formação de um cidadão crítico, não de cabeça cheia e, sim, de cabeça 

bem-feita. É urgente que a escola e os professores promovam o desenvolvimento de outras 

dimensões, além da cognitiva. Estamos falando da ausência das dimensões emocional, física, 

espiritual e social. As práticas de cyberbullying aqui apresentadas são indicativas de que 

estamos muito longe dessa realidade nos espaços escolares. 
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Todas as comunidades virtuais apresentaram alto índice de curtidas, comentários e 

compartilhamentos, o que significa multiplicidade de laços sociais, reforçando a 

interatividade entre essas comunidades.  

Os textos publicados nas comunidades virtuais monitoradas apenas incentivam o 

discurso de ódio, as práticas de cyberbullying e levam esse fenômeno social ao seu viés de 

medo e de insegurança, desconectando-o das tramas sociais, dos eventos culturais e das 

subjetividades; vítimas de uma violência banalizada e naturalizada conforme gráficos abaixo 

apresentados: 

 

Gráfico 6 – Resultados por categorias explicativas (CV01) 

 
Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

 

Em duas categorias explicativas (interatividade e simplificação), constatamos que 

100% das postagens da CV01 foram curtidas, comentadas e compartilhadas, o que reforça que 

as CV são espaços privilegiados de construção de laços sociais entre seus usuários.  

 Portanto, as CV contribuem para que a interatividade ressignifique seus conteúdos incluindo 

também as práticas consideradas de cyberbullying pois nota-se conteúdos ofensivos sendo 

reconstruídos e constantemente movimentados na dimensão desse site e à dinamicidade 

inerente de comunidades. 

Ainda na categoria simplificação, as postagens analisadas direcionaram para uma 

compreensão do fenômeno cyberbullying concebido de forma fechada, fragmentada e 

disjuntiva, distanciando do que Morin (1995) analisa como religação do usuário consigo 

mesmo, com o mundo e sua multidimensionalidade. 



203 

 

 

Nenhuma postagem, curtida, comentada ou compartilhada, na categoria complexidade, 

foi observada nessa CV01. O que imperou, portanto, foi uma compreensão simples e 

reducionista tal como Morin (2011, p. 42) define: 

 

O princípio de redução leva naturalmente a restringir o complexo ao simples. 

Assim, aplica às complexidades vivas e humanas a lógica mecânica e 

determinista da máquina artificial. Pode também cegar e conduzir a excluir 

tudo aquilo que não seja quantificável e mensurável, eliminando, dessa 

forma, o elemento humano do humano, isto é, paixões, emoções, dores e 

alegrias. Da mesma forma, quando obedece estritamente ao postulado 

determinista, o princípio de redução oculta o imprevisto, o novo e a 

invenção.  

 

O pensamento considerado racional, está presente em todas as postagens, reforçado e 

legitimado pelos padrões de simplificação. O que se observa em relação ao cyberbullying é 

que tal racionalidade contribui para a compreensão pragmática de um fenômeno como algo 

fragmentado e desconectado, forçando excluir a parte (cyberbullying) do todo (violência). 

Essa compreensão rompida do fenômeno cyberbullying se repete nas duas últimas 

comunidades, a CV02 e a CV03, conforme gráficos abaixo e, mais uma vez, a visão complexa 

não é constatada, e todas as tensões, as influências recebidas do meio social, os laços entre o 

usuário e suas postagens, a ruptura da razão/emoção, tudo é suplantado pelo pensamento 

dicotômico presente nessas comunidades virtuais. 

 

Gráfico 7 – Resultados por categorias explicativas (CV02) 

 
Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 
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Gráfico 8 – Resultados por categorias explicativas (CV03) 

 
Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

 

Os resultados, à luz do pensamento complexo, demonstraram que o tema 

cyberbullying não é compreendido levando-se em consideração outras circunstâncias da 

realidade social. Pelo contrário, as postagens ofensivas e recorrentes refletem como esse 

fenômeno está inversamente relacionado às questões sociais e pelo como a sociedade se 

organiza com crenças e valores. 

 As CVs não estão desconectadas da sociedade, dos eventos sociais, dos conflitos e da 

própria política, portanto, não são fragmentadas e fazem parte de uma trama maior, um  todo 

complexo, o meio social.  

Quando o usuário passa a curtir, a comentar e a compartilhar postagens ofensivas, 

legitima a interatividade de que esse mesmo usuário está tomando parte dessa 

conversa/postagem de prática de cyberbullying, e em interação com os cyberagressores e, 

consequente disseminação, sem precisar registrar uma postagem ou uma resposta escrita. 

Em relação à categoria explicativa Interatividade, as opções “curtir”, “comentar” e 

“compartilhar”, vinculam seus usuários às postagens publicadas e consideradas ofensivas. 

Essas postagens são recorrentes nas CV01, CV02 e CV03. Tal interação possibilita maior 

visibilidade às postagens ofensivas e publicadas nessas comunidades, pois ao usarem tais 

ferramentas interativas, os amigos e os grupos de amigos desses usuários têm seus perfis 

vinculados às mesmas, e essa interconexão auxilia de forma direta na disseminação dessas 

práticas de cyberbullying. 

 A forma como os usuários têm tratado e percebido o cyberbullying é distante do real e 

de sua multidimensionalidade. Este pensamento simplificador e disjuntivo necessita ser 

reformado, pelo olhar complexo de que tal fenômeno deve ser problematizado, 
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contextualizado e considerar as demandas sociais, a partir desse novo paradigma que busca a 

compreensão do todo e das partes em um mesmo movimento recursivo. 

É importante destacar que na categoria complexidade, nas CV01, CV02 e CV03, não 

constatou-se nenhuma postagem em que o fenômeno cyberbullying fosse compreendido de tal 

forma, isto é, em toda sua multidimensionalidade, característica dos eventos sociais e da 

própria atualidade; pelo contrário, detecta-se uma visão unilateral do fenômeno.   

Como é notável ao longo da pesquisa, o cyberbullying é social e também cultural, 

compondo-se de raízes biológicas, físicas, econômicas e psicológicas, formando um todo 

complexo, e, infelizmente, é uma problemática ainda tratada pela ótica do paradigma 

simplificador, que transforma tais práticas complexas, em uma irrelevante questão do dia a 

dia. 

 

5.2 O olhar da mídia virtual 

 

As mudanças sociais que estamos vivenciando hoje, principalmente aquelas 

relacionadas à violência, passam diariamente na televisão e são temas de grandes debates nas 

redes sociais, afinal a violência urbana está na mídia.  

Observa-se que os jornais perceberam essa necessidade da cobertura dos eventos 

violentos, em especial os casos com visibilidade nas mídias sociais, entre elas, o Facebook. 

As redes sociais ditam as regras, o ritmo das notícias, dão visibilidade a eventos e dessa 

forma, direcionam o tipo de notícia desempenhando um movimento importante nas discussões 

que envolvem temáticas sociais, assim como o cyberbullying. 

Hoje, os jornais que não observam o que está acontecendo nas redes sociais estão 

fadados ao risco de ficarem desatualizados e isso poderá se refletir no processo de vendagem 

desses e, porque não, em pouco Ibope. Isso porque, na era da informação, os jornais que não 

mudam suas estratégias de cobertura não resistem, aponta Recuero (2010).  

As mídias sociais estão, na prática, ditando as regras aos jornais, principalmente 

quando as temáticas envolvem questões sobre direitos humanos, gênero e a agenda política 

brasileira, como vimos nas postagens da CV02. 

A partir do descritor cyberbullying, diretamente nas páginas de jornais online, foram 

selecionadas vinte reportagens veiculadas entre 2010 e 2015, assim como descreve-se: Jornal 

Super Notícia (JSN), 05; Jornal Folha de S. Paulo (JFSP), 07; Jornal da Globo (JOG), 08. 
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Geralmente, as pesquisas apontaram a violência urbana publicada na mídia escrita, enquanto o 

foco desta tese tem sua atenção na violência que acontece no ciberespaço. 

Nosso objetivo não é o de “escanear” os dados dessas reportagens, identificando-as 

em artigos, notas, colunas e editoriais, e sim de analisar se esses veículos de comunicação 

estão tratando o tema cyberbullying de forma fragmentada e sensacionalista, desconsiderando 

o contexto em que o mesmo é construído, e retroalimentado. 

Os conteúdos das reportagens selecionadas estão organizados em três categorias 

explicativas, como já exposto: interatividade, complexidade e simplificação. Com elas 

buscou-se compreender como essas mídias de jornal online têm tratado o fenômeno 

cyberbullying. 

O número de notícias foi dividido em duas seções: uma com o resultado da busca a 

partir do descritor bullying e outra com o descritor cyberbullying, com os resultados 

apresentados na tabela 7. Apenas as reportagens que tratavam especificamente da temática 

cyberbullying, o que podemos ver na última coluna da tabela, foram objeto de análise e a 

íntegra dessas reportagens pode ser acessada a partir dos links apresentados no anexo A, da 

presente tese. 

 

Tabela 7 – Resultado do monitoramento por jornal 
Veículo Número 

(bullying) 

Número 

(cyberbullying) 

JSN 21 05 

JFSP 24 07 

JOG 98 08 

Total 143 20 

Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

 

Interessante destacar que o JOG responde por um número expressivo de reportagens 

cujas temáticas tratam da violência virtual, entretanto, sobre o cyberbullying o número é 

insignificante pela sua abrangência.  

O JFSP, conforme os dados levantados, também apresenta um número reduzido de 

reportagens, não demonstrando tanto interesse de cobertura nesse tipo de violência, pelo 

menos no período monitorado.  

Em relação ao JSN, por ser um jornal restrito ao estado de Minas Gerais, o resultado 

não chama atenção, e isso assinala um alerta de que tais assuntos não estão tendo o seu devido 

reconhecimento nas agendas dos debates públicos. 
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Em âmbito nacional, sem dúvidas, o JOG tem feito coberturas sobre a violência no 

Brasil de forma muito pontual, mantendo-se à frente de outros jornais de destaque, como o 

JFSP. O JOG tem seu foco no estado do Rio de Janeiro e suas reportagens são oriundas desse 

estado, envolvendo questões de violência urbana, criminalidade e segurança pública.  

Os demais jornais, JSN e JFSP, têm publicado notícias de cunho regional e sobre o 

que o país vive político-social e culturalmente e é mais comentado e divulgado por mídias 

maiores. A partir da categoria simplificação, o que é observado é que o JOG publica textos 

relacionados à violência, mas dando ênfase aos aspectos regionais e, em muitos casos, 

pontuais, de um determinado lugar ou cenário, como a cidade do Rio de janeiro no caso do 

seguinte exemplo: 

 

Depois de estudar e lutar, sem sucesso, para ser um astro de musicais, 

Filipinho (Josafá Filho) conseguirá conquistar a fama em "Sangue bom". 

Nos próximos capítulos da novela de Maria Adelaide Amaral e Vincent 

Villari, o filho de Rosemere (Malu Mader) ficará conhecido, mas não por sua 

atuação nos palcos. Ele sofrerá bullying.  

(Reprodução JOG/2013) 

 

 A reportagem não se refere à prática da violência e, sim, a uma chamada para os 

próximos capítulos da novela. O JOG não entra no mérito da questão da violência virtual, 

apenas dá ênfase à novela, que tem atraída a atenção do público e de seus leitores. Nesse caso, 

enquanto veículo de informação e de abrangência nacional, deixa de explorar um tema de 

relevância social, simplesmente pela visão parcial de seu contexto. 

 A visão complexa na abordagem dessa notícia, pelo JOG, poderia contribuir para a 

denúncia de bullying e de cyberbullying pela divulgação do contexto de novelas, por exemplo, 

e dessa forma serviria de mote para muitas outras discussões na prática.  

 Temos observado que esses jornais (JSN, JFSP e JOG) têm centrado suas publicações 

dando ênfase às questões regionais, em detrimento de uma abordagem global, deixando de 

retratar e problematizar a violência virtual, o bullying e o cyberbullying, no momento em que 

são denunciados.  

Por exemplo, nenhum jornal monitorado trouxe, de fato, uma matéria significativa em 

que analisasse a fundo o universo do cyberbullying, suas características, seus atores e o 

contexto em que se produzem. O que observamos é que quase 67% das reportagens têm sido 

publicadas pelo JOG. Essa constatação dá visibilidade às suas reportagens e legitima sua 

importância no âmbito do jornalismo brasileiro.  
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A localização topográfica das reportagens publicadas, ou seja, o local de destaque, 

conforme quadro 16, pode indicar a importância que esses veículos de informação têm dado à 

matéria ou à cobertura das temáticas que envolvam o cyberbullying. São muito pobres as 

reportagens feitas, sem nenhum ou quase ausência de compromisso na abordagem dos temas e 

isso se esvai quando constata-se que não há uma reportagem de capa sobre o cyberbullying.  

Quadro 16 – Topografia das reportagens 
Veículo Número 

(cyberbullying) 

Localização 

JSN 05 Notas e colunas 

JFSP 07 Notas e colunas 

JOG 08 Reportagens e colunas 

Total 20 Textos 

Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

 

A análise das vinte reportagens, à luz do pensamento complexo, possibilitou a 

compreensão de que a grande mídia, no caso o JSN, o JFSP e o JOG, tem percebido o 

fenômeno cyberbullying como um fenômeno comum, regionalizado e sem a devida atenção à 

sua complexidade. Vê-lo de forma isolada e descontextualizada reflete o número ínfimo de 

reportagens sobre esse fenômeno. 

De um total de vinte reportagens monitoradas, 65% (13 reportagens) não 

diferenciaram de forma correta, o bullying do cyberbullying. Esta confusão de conceitos é 

preocupante devido à abrangência e alcance significativo destes jornais, presentes em todo o 

Brasil. Isto implica na disseminação de informações sobre um ou mais fenômenos sem a 

devida consideração de sua complexidade. 

 A visível confusão nas matérias deve-se aos vários assuntos listados no quadro 

abaixo, levando a má compreensão pelos leitores que buscam esses jornais como fonte de 

informação de um determinado assunto. 

 

Quadro 17 – Tipos mais comuns de violência abordados pelos jornais 
JSN JFSP JOG 

Ameaça Lesão corporal Homicídio 

Briga na escola Sequestro Sequestro 

Bullying/Cyberbullying Briga Bala perdida 

Drogas Bullying/Cyberbullying Briga 

Roubo e furto Roubo e furto Bullying/Cyberbullying 

Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

 

Todas as reportagens analisadas trazem conteúdos considerados violentos que 

ocorreram nos mais variados espaços, das ruas às escolas, com pessoas ou animais, no 
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ciberespaço ou na casa das pessoas e pelos mais diversos motivos, dos banais aos casos 

relacionados às drogas, à prostituição, à homofobia e à xenofobia.  

Um olhar mais atento na análise dessas reportagens, considerando a categoria 

complexidade, alerta para uma constatação interessante e ao mesmo tempo preocupante, a 

pouca importância para os casos que não são conhecidos pela grande mídia. Tornam-se casos 

invisíveis, pouco explorados, ao contrário de casos como o da jornalista Maria Júlia Coutinho 

e da atriz Taís Araújo, amplamente divulgados tanto nas mídias impressa e online, e na 

virtual. 

A partir das reportagens aqui analisadas, observamos que temáticas relacionadas ao 

cyberbullying têm sido tratadas como pequenas notas ou colunas, de forma isolada e 

desconectada de seu entorno. É factível a negligência na forma de se abordar um assunto tão 

sério e atual, principalmente quando fazemos parte de um mundo informatizado. A 

simplificação com que tais reportagens são construídas justifica a ausência de questões 

centrais na abordagem das temáticas e não se percebe um desfecho, inclusive ao 

cyberbullying; eram questões gerais, soltas, da violência pela violência, enquanto, causas, 

soluções e consequências não eram profundamente discutidas revelando uma visão parcial do 

fato apresentado. 

Dados recorrentes na quase totalidade das reportagens é a perceptível dispersão de 

foco. O assunto, apesar de fazer referências ao cyberbullying, traz dados de criminalidade 

contra a pessoa, racismo, mortes, filmes e cenas de novelas. Apesar das reportagens 

apresentarem uma variedade de assuntos, os mesmos são tratados superficialmente e não se 

inter-relacionam, denotando o único interesse da vendagem de exemplares.  

Discutimos a presença do cyberbullying nas reportagens de três grandes jornais 

brasileiros, de circulação diária e de grande relevância social, pois entendemos que os jornais 

diários têm um papel importante enquanto ferramenta de divulgação social do conhecimento e 

de implicador constante de discussão. 

Os jornais monitorados privilegiam a posição geográfica onde estão localizados e a 

cobertura dos eventos nacionais são pontuais, destacando geralmente sobre a violência 

urbana, sobretudo de interesse pelos eventos ocorridos fora do Brasil e aos de maior 

repercussão nas redes sociais.  

Outro dado observado nas fontes dessas reportagens, predominante nos órgãos 

oficiais, e principalmente nas secretarias de segurança pública de cada estado, é que as 
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temáticas sobre violência de âmbito local ou regional, a referência nem sempre é perceptível, 

geralmente no formato da seguinte sequência de identificação: “nome de quem levantou a 

informação/setor de trabalho”. Ainda, de forma recorrente, a posição de um determinado 

especialista no assunto. 

Na visão da complexidade, o jornal cumpre sua função de comunicação quando 

possibilita o debate público de questões relacionadas à violência de forma contextualizada, 

contribuindo para ampliar o impacto dessas notícias junto à população como um todo, no 

entanto, essa forma de tratar as notícias não tem acontecido.  

Está claro que o aumento de reportagens com temáticas da violência urbana continua 

em crescimento exponencial e a importância que os jornais têm dado ao assunto, entretanto, 

em relação à violência virtual, o que se observa é que a mídia tem dado visibilidade às 

cybervítimas famosas e reconhecidas pela imprensa. Quando isso acontece o tema é abordado 

sem o devido aprofundamento, sem dados confiáveis, de forma parcial, descontextualizado e 

espetacularizado.  

Observamos que as reportagens publicadas nos JSN, JFSP e JOG limitaram-se a 

abordagens superficiais das práticas de cyberbullying, distanciando-se de uma compreensão 

complexa do fenômeno. As reportagens ainda careciam de dados e fontes confiáveis, a 

exemplo das reportagens (FSP05) Folha de S. Paulo – BBC Brasil – Suicídio abre debate 

sobre cyberbullying no Canadá e (SN02) Super Notícia – Regras do Mundo Real devem valer 

para a Internet, ambas as reportagens fazem parte do Anexo A, parte integrante desta Tese. 

Percebe-se a quase ausência de uma discussão que ofereça ao leitor informações 

consubstanciadas sobre o fenômeno. 

Os resultados apresentados com o auxílio de gráficos foram construídos a partir da 

Análise de Conteúdo proposto por Bardin (2010), exposto no item 3.1 do Caminho 

Metodológico, utilizando-se ainda de três categorias explicativas do pensamento “moriniano”, 

a Interatividade (a relação entre sujeitos ou fenômenos que se influenciam mutuamente a 

partir das reportagens e postagens monitoradas e observadas), a Complexidade (compreensão 

de que o sujeito ou objeto, de forma relacional, está inserido em um contexto com o qual 

interage e do qual é dependente), e a Simplificação (o fenômeno passa ser compreendido de 

forma isolada, disjuntiva e não contemplado em sua totalidade). 

Os gráficos apresentados a seguir trazem elementos de que o fenômeno cyberbullying 

é tratado de forma reducionista, disjuntiva e sensacionalista. Assim, o tema é apresentado 
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apenas como parte de um todo, que é a violência, distanciando-o da forma complexa em 

pensar aquilo que sempre fez parte da sociedade.  

 

Gráfico 9 – Resultados por categorias explicativas (JSN) 

 

 

Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

 

A categoria explicativa Interatividade não se aplica ao monitoramento das reportagens 

publicadas nos JSN, JFSP e JOG, como pode ser observado nos gráficos apresentados, devido 

a sua especificidade interativa, isto é, não há uma sincronia comunicacional entre seus 

leitores. Entretanto, para as CV´s é uma categoria fundamental para o processo de análise das 

postagens, o que nos possibilitou constatar que as discussões estavam repletas de ideias 

simplistas, reducionistas, sem serem compreendidas à luz do pensamento complexo.  

No gráfico 10, especificamente, do total de reportagens analisadas (JFSP:07 

reportagens), apenas uma reportagem ou 14% do total, apresentou um texto sobre 

cyberbullying que o relacionava ao seu contexto e de abrangência nacional, conforme pode 

ser constatada em JFSP06 – Agora São Paulo – Justiça condena jovens envolvidos em 

humilhações, conforme Anexo A. 
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Gráfico 10 – Resultados por categorias explicativas (JFSP) 

 

 

Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

 

Nos gráficos 10 e 11, referentes às publicações dos JFSP e JOG, a complexidade 

esteve presente de forma a representar 14% e 25% do total de reportagens publicadas, 

respectivamente. Essa constatação nos indica que a compreensão complexa do fenômeno 

cyberbullying é subjugada em detrimento do pensamento parcelar, disjuntivo nesses veículos 

de informação monitorados.  

 

Gráfico 11 – Resultados por categorias explicativas (JOG) 

 

 
Fonte: Sistematização da Pesquisa (2016). 

 

Apesar dos índices bem abaixo do esperado, há certa preocupação no trato dessas 

informações a fim de que se amplie o conhecimento, o saber e a compreensão sobre o 

fenômeno cyberbullying, principalmente nos JFSP e JOG.  

Dados preocupantes, 100% (JSN), 86% (JFSP) e 75% (JOG), referentes à categoria 

explicativa Simplificação, indicam a presença hegemônica do paradigma Simplificador na 

abordagem das reportagens analisadas, apresentando assim, uma compreensão unilateral do 

fenômeno cyberbullying. Na prática, tais reportagens apresentam aos seus leitores apenas uma 

parte (o cyberbullying) de um todo (a violência), desconsiderando influências advindas da 
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própria sociedade, e muito menos, a problematização do encadeamento dessa trama, em 

detrimento de quem o produz e quem o alimenta. 

 

5.3 Narrativas de sofrimento  

 

O Facebook tem sido objeto de muitos questionamentos judiciais, principalmente em 

casos de racismo126 e de homofobia. Denúncias são frequentes e as políticas de proteção de 

dados não funcionam e não coíbem os ataques de cyberagressores, de haters e de publicação 

de perfis fakes, e a onda de ódio que disseminam no meio virtual. 

As práticas de cyberbullying nas páginas do Facebook têm sido recorrentes e seus 

usuários iniciam debates intermináveis, uns respeitando valores éticos e outros desrespeitando 

o ser humano, formando uma trama de ódio e rancor.  

Essas temáticas geram interesses e, consequentemente, inúmeras curtidas, milhares de 

comentários, centenas de compartilhamentos. Recuero (2010) denomina este fato de 

visibilidade e popularidade dos valores sociais, ou seja, os mecanismos de interação como 

postagens realizam a base do movimento nas redes, como o Facebook. 

A visibilidade e a popularidade, como vimos nos excertos apresentados nas CV01, 

CV02 e CV03, têm tido consequências. O Facebook tem sofrido e enfrentado ações judiciais 

devido à fragilidade em proteger dados de seus usuários e à instabilidade de sua plataforma, 

permitindo o aumento de perfis fakes.  

Na prática, há relatos de usuários que são ofendidos por práticas de cyberbullying 

ou, simplesmente, expostos por um hater que posta comentários falsos e ofensivos no 

intuito de caluniar, fragilizar, aterrorizar e descontrolar pessoas, sejam homens ou 

mulheres, e em todas as idades, a fim de expô-los às maldades 24 horas por dia, 365 dias 

ao ano.  

É dessa interatividade que verificamos postagens sem sentido, desconexas, colocadas 

ali simplesmente para gerar, provocar e disseminar o ódio. Essa compreensão nos permite 

perceber como esses usuários se relacionam e manipulam as mensagens, como se o 

ciberespaço não fosse legislado e, para aproveitar-se dessa interatividade radical e ter um 

alcance global. 

                                                           
126  Exemplo recente foi o que aconteceu com a jornalista Maria Júlia Coutinho (MAJÚ). Mais informações sobre 

o caso MAJÚ podem ser vistas no link: <brasilpost.com.br/2015/07/04/racismo-maria-julia-

couti_n_7726990.html>. Acesso em: 27 dez. 2015. 
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As redes sociais permitem aos usuários assumirem um papel de relevância no trato de 

questões polêmicas ou de grande repercussão, isso porque as redes refletem em muito sobre o 

que se pensa e sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Muitas das discussões calorosas 

saem do ciberespaço e ocupam as páginas dos jornais e da própria televisão.  

Interessante ressalva diz respeito às outras formas de manifestação de preconceitos 

sociais, dentre outras, etnocentrismo, sexismo, machismo, feminismo, linguístico, transfobia, 

heterossexismo, xenofobia, posicionamento político. Apesar de perpassarem no trabalho, não 

foram objetos de análise devido à baixa incidência dessas práticas nas postagens e reportagens 

aqui tratadas, considerando-se ainda, o perfil das comunidades virtuais monitoradas. 

Diferentemente das demais formas de preconceito, as questões relacionadas ao negro e à 

mulher foram o de maior visibilidade. Dadas essas considerações iniciais, apresentamos duas 

narrativas de sofrimento, por meio de estudo de caso. A primeira é o cyberbullying sofrido 

pela atriz Taís Araújo e, no segundo caso, o cyberbullying com a jornalista Nana Queiroz.  

Os perfis, tanto da atriz quanto da jornalista são públicos e, assim como nos demais 

casos previstos nas comunidades CV01, CV02 e CV03, autorizados pela Política de Dados do 

Facebook (2015). 

 

5.3.1 O caso da atriz Taís Araújo 

 

A partir do perfil público da atriz Taís Araújo, no Facebook, observamos as curtidas, 

os comentários e os compartilhamentos sobre as práticas de cyberbullying que a atriz sofreu 

logo após ter postado uma foto sua, conforme figura 30. Práticas essas que se tornaram 

verdadeiros discursos de ódio contra a atriz e que viralizaram na rede social. 
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Figura 30 – Perfil da atriz Taís Araújo 

 

 
Fonte: Reprodução/Facebook (2015). 

 

Ainda em seu perfil, podemos identificar os cyberagressores e suas respectivas 

postagens, sendo que muitas foram curtidas, comentadas e compartilhadas. Interessante 

destacar que os demais perfis que aparecem na página da atriz são todos públicos e alguns são 

fakes127, com a intenção de tumultuar, constranger e realmente disseminar práticas de 

cyberbullying na página da atriz; consequentemente, numa trama em rede, isto significa expor 

a atriz para seus milhares de seguidores, para os seguidores dos seguidores, num verdadeiro 

ciclo vicioso de ódio. 

No perfil da atriz, podemos observar no mínimo sete comentários ofensivos, que 

caracterizam práticas de cyberbullying, todos esses cyberagressores estão cometendo crimes 

e, de acordo com a página do Facebook, já foram denunciados às autoridades. 

                                                           
127  De acordo com os dados do Facebook (2015), o perfil do usuário Romero Brito está desativado, considerado 

fake. Há outros registros homônimos e devidamente cadastrados de acordo com a Política de Dados dessa 

rede. 
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São crimes, porque cometem injúria racial, expuseram-na aos amigos e aos amigos de 

seus amigos por meio de postagens racistas. É uma declaração de que o racismo está presente 

e também nas redes sociais. As postagens tiveram uma visibilidade e popularidade bem 

expressiva, através de uma verdadeira avalanche de ofensas contra a atriz. 

Observamos sete práticas de cyberbullying, isto é, sete postagens de usuários 

diferentes no perfil da atriz. E, como já citado, todas as postagens tiveram alto índice de 

curtidas, respostas, comentários e compartilhamentos: 

a) Karem Santos: 

“Entrou na globo pelas cotas” 

124 curtidas e 57 respostas. 

b) Guilherme Camargo: 

“Pode ser mais clara?” 

112 curtidas e 103 respostas. 

c) Romero Brito: 

“Esse cabelo de esfregão” 

126 curtidas e 46 respostas. 

d) Larissa Cristina: 

“me empresta seu cabelo pra eu lavar louça” 

46 curtidas e 70 respostas. 

e) Matheus Castro: 

“ESCURIDÃO” 

33 curtidas e 24 respostas. 

f) Romero Brito: 

“Como pode alguém achar bonito esse cabelo de bombril” 

61 curtidas e 52 respostas. 

g) Karem Santos: 

“Com esse cabelo da pra lavar a globo inteira” 

149 curtidas e 84 respostas. 

O alto índice de curtidas, de respostas e de compartilhamentos além de contribuir para 

a disseminação dessa prática, dão visibilidade à ideias que estimulam ao ódio, rancor e 

perpetuação do racismo. Em média foram mais de 15 curtidas a cada post demonstrando 

novamente, o que chamamos de visibilidade e de exposição do outro. 
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Os posts ofensivos estão bem escritos, indicando persuasão e que tais usuários 

possuem alguma formação acadêmica.  São comentários diretos e com a clara intenção de 

ofender, de humilhar, de praticar o ódio e os quais não deixam dúvidas de que são práticas de 

cyberbullying.  

Um desrespeito sem precedentes a respeito da ética do gênero humano, e que diante 

dessa narrativa de sofrimento, é necessário denunciar tais práticas de racismo.  São posts de 

usuários fakes e cyberagressores que prestam um desserviço à sociedade, e esses conflitos 

reiteram a necessidade de se ressignificar essa disjunção de um pensamento que teima em 

separar e isolar um fenômeno de um todo, de um contexto que o produz e o alimenta, pois 

sabemos que não basta apenas reconhecer e evidenciar as trágicas consequências acarretadas 

pelo cyberbullying.  

É necessária uma compreensão complexa desse fenômeno, problematizar os motivos 

dessa pronúncia, mas hoje percebemos que estamos às cegas, precisando lançar luz a esses 

conflitos, dilemas. A educação passa a ser o caminho viável para o enfrentamento dessa nova 

demanda em que o cyberbullying possa ser compreendido de vez, como parte de um todo 

complexo. Nesses tempos incertos, tempos de crises, o caminho para um convívio ético e 

solidário deve ser traçado com responsabilidade, em diálogo e respeito mútuo. Nossas 

compreensões se tornam cada vez mais paradoxais, e estreitam-se as crises, como essa que 

estamos apresentando: o cyberbullying.  

As agressões virtuais sofridas pela atriz Taís Araújo denunciam a urgência de 

reiterarmos o sujeito à sua complexidade, à luz da ordem e da desordem que agem e que 

vivem em cada um de nós.  

Essa visão complexa do sujeito deve ser retomada, ressignificada, porque a 

simplificação do pensamento concebe tal sujeito de forma isolada, disjuntiva e não o 

contempla em sua totalidade.  

A retomada da visão complexa do sujeito denuncia essa lupa unilateral que vem 

definindo o sujeito apenas pela sua racionalidade, o homo sapiens; pelo seu trabalho, o homo 

faber; pelos seus afazeres, o homo economicus; e pelas suas obrigações, o homo prosaicus. 

Sobre este caso, até o momento encontra-se no Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, e não houve um desfecho. De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes de 

Informática, foram expedidos 4 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. O caso 

encontra-se na fase de oitivas das partes. 
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5.3.2 O caso da jornalista Nana Queiroz 

 

Nana Queiroz, jornalista, idealizou uma campanha denominada “Eu não mereço ser 

estuprada”, em 2014, chamando a atenção da sociedade contra a cultura do estupro. O mote 

da campanha foi uma foto em que está de topless em frente ao Congresso Nacional. A foto foi 

publicada em seu perfil no Facebook, com a frase “Eu não mereço ser estuprada”, escrita em 

seu corpo, conforme figura 31. 

Figura 31 – Perfil da jornalista Nana Queiroz 

 

 
Fonte: Reprodução/Facebook (2014). 

 

A foto viralizou nas redes sociais e sua iniciativa mobilizou uma campanha nacional 

contra o abuso sexual, por meio da hashtag #eunãomerecoserestuprada. Em sua página, a 

jornalista externalizou que sua indignação foi por consequência de uma publicação do 

IPEA128, denominada “Tolerância social à violência contra as mulheres”. 

A pesquisa IPEA demonstrava que 65% dos entrevistados concordavam, total ou 

parcialmente, com a seguinte frase: “Mulheres que usam roupas que mostram o corpo 

merecem ser atacadas”129. Como é de conhecimento público, o mal-estar já estava feito, o que 

causou revolta geral e movimentou as redes sociais.  

No perfil de Nana Queiroz podemos observar seis usuários que praticam 

cyberbullying. Desses, dois são perfis fakes, de acordo com o Facebook (2015). Os usuários 

fakes, Ripardo Wembli Mlk Pombo e O Pika DA Galáxia, aqui considerados haters, se 

                                                           
128  Publicação na íntegra do IPEA pode ser acessada por meio deste link: <goo.gl/TDUUdw>. 
129  O IPEA retificou esse dado para 26%, posteriormente. 
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infiltraram no perfil da jornalista justamente para disseminar tais práticas e reforçar o discurso 

de ódio. Os posts são ofensivos, pejorativos, disseminando o ódio contra a jornalista por meio 

do alcance que esta rede social tem dentre os usuários brasileiros. De acordo com a própria 

jornalista, esse tipo de ataque em sua página, fruto de um preconceito contra a mulher, pode 

ter sido motivado pela não aceitação da legitimidade de sua luta (da Nana) contra a cultura do 

estupro e da forma como a jornalista usou o próprio corpo para alcançar seu objetivo, que foi 

o de mobilizar as mulheres contra esse tipo de violência. 

O cyberbullying sofrido pela jornalista foi tão grave que teve um efeito de 

desequilíbrio nas redes sociais, isto é, motivou uma campanha nacional contra o estupro, o 

que já mencionamos.  

Termos como “vadia”, “puta”, “cu”, “prostituta”, deixam claro que esses haters são 

odiadores, criminosos e procuram desestabilizar a pessoa, em um retorno à caça às bruxas, 

contribuindo para a estigmatização da mulher, através da impressão de quererem passar de 

que tais mulheres são vadias. 

O uso do corpo tende a ser ofensivo para os cyberagressores, como se exigissem um 

padrão social relativo a um castigo, isto é, a mulher deve ficar em casa, cuidando dos filhos e 

ser submissa ao marido. Dessa forma, influenciam a desacreditar o protesto da jornalista. 

A nudez do corpo como forma de protesto (e que deu muito certo) motivou 

reversamente as práticas de cyberbullying contra a jornalista e muitas outras. É como se o 

topless feito por Nana e outras mulheres, fosse considerado pelos cyberagressores como a 

exposição sensual do corpo e isso os reforçam na tentativa de descredibilizar a campanha. 

Ao postarem xingamentos, em rede de interatividade intensa e interconexão constante, 

esses haters alcançam seu objetivo: disseminação do ódio contra as mulheres.  

Nana Queiroz ainda teve outras séries de ataques virtuais, verdadeiros crimes 

cibernéticos, como demonstra a figura 32, em uma página de fã fake, já denunciada ao 

Facebook e à Polícia Federal.  
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Figura 32 – Fanpage falsa da jornalista Nana Queiroz 

 

 
Fonte: Reprodução/Facebook (2014). 

 

Essas práticas tão comuns entre os cyberagressores contam com a visibilidade e a 

popularidade da rede social Facebook para continuarem a disseminar o ódio contra as 

mulheres, proliferando casos de misoginia. 

Isso se deve aos usuários que curtem, comentam e compartilham tais práticas 

estabelecendo novas conexões de usuários que fatalmente concordam com esse tipo de 

ideologia, violência, enfim, reiterando a estigmatização da nudez e no caso em específico, o 

topless, como obsceno.  

Assim como no caso da atriz Taís Araújo, aqui houve o chamado desequilíbrio nas 

postagens, isto é, muitos usuários, homens e mulheres, aderiram à campanha da cybervítima, 

para combater tais práticas e apoiarem a luta contra a cultura do estupro, e, postaram na 

página da campanha, suas fotos com textos de apoio, conforme demonstramos a seguir. 
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Figura 33 – Usuário simpatizante da campanha 

 

 Ff 

Fonte: Reprodução/Facebook (2014). 

 

 

Figura 34 – Usuária simpatizante da campanha 

 

 
Fonte: Reprodução/Facebook (2014). 

 

Nana Queiroz, motivada pela quebra do silêncio sobre a cultura do estupro a partir da 

violência virtual sofrida, cria a revista online AzMina da qual é a atual diretora, objetivando 

dar voz às mulheres e, consequentemente, contribuir para o empoderamento feminino. 
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Esse empoderamento ao qual a jornalista se refere não está desvinculado da mulher e 

do homem da racionalidade. Esse empoderamento da mulher é, antes de tudo, um 

reconhecimento de que a vida deve ser valorizada, respeitada e vivida.  

São questões que envolvem a vida e a morte, a morte e a vida da mulher, sem 

desconhecer que o pensamento simplificador na visão unilateral daquele sujeito, faz parte de 

uma trama de relações de nós mesmos. 

A jornalista com as lições aprendidas durante esse processo doloroso que expôs seus 

sentimentos, compartilha desse conhecimento construído nas interações e conexões inerentes 

ao ciberespaço, mais especificamente nas redes sociais, para colocar em prática seus projetos 

e propósitos de vida.  

As duas narrativas de sofrimento apresentadas são exemplos fulcrais de 

distanciamento das ações éticas, como fortes exemplos de incompreensão do ser humano. O 

pensamento linear, fruto do racionalismo, tende a contribuir para uma compreensão reduzida 

do fenômeno cyberbullying, desvinculando o usuário de sua responsabilidade aos casos de 

injúria racial e preconceito de gênero, conforme aqui analisado.  

A fragmentação do saber, segundo Morin, não permite a articulação de uma ação 

solidária, da ação ética e, portanto, se faz necessário uma reestruturação dos saberes a fim de 

uma reorganização das ideias para o conhecimento complexo e que atualmente vivemos com 

o avanço tecnológico nas comunicações. 

Nesse sentido, um pensamento que busca a compreensão e se solidariza com outros 

conhecimentos tende a expandir uma ética, ação essa que se torna multidimensional, e, na 

prática, torna o respeito ao próximo algo mais concreto, possível, deixando de ser um 

julgamento mutilado.  

O pensamento complexo, conforme Morin (2009b), procura estabelecer a religação 

cognitiva imprescindível ao pensar bem, assim como a religação ética necessária à ética da 

compreensão e da solidariedade humana. Ainda Morin (2009b, p. 60), nesse contexto, busca 

dar sentido à frase de Pascal “Trabalhar para pensar bem, eis o princípio da moral”.  

Infelizmente, o que constatamos nas duas narrativas de sofrimento apresentadas é o 

distanciamento dessa religação em detrimento de formas de se pensar bem, pois o que se 

confirma são apenas frases com intenção de ódio, preconceito e crueldade. Ampliar a 

compreensão da condição humana é condição sine qua non para uma ética em ação. 
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Dessa forma, a ética da compreensão humana requer, também, que (re)pensemos a 

própria condição humana. É, então, conforme Morin (2009b), pelo pensamento complexo que 

tudo tece, que tudo abraça e que tudo envolve, que teremos a possibilidade da religação 

cognitiva, aquela necessária para a consciência de nossa condição humana complexa, 

indivíduo, espécie e sociedade. Enuncia Morin (2009b, p. 143): “[...] incita-nos a assumir a 

identidade humana no seu nível complexo e convida-nos para a dialógica razão/paixão, 

sabedoria/loucura. Reclama a nossa compreensão da condição humana, com seus desvios, 

ilusões, delírios”. 

Assim, vemos em Santos (2013), a importância do ato educativo como ação complexa 

e dialógica na construção de saberes que possibilitam homens e mulheres à uma maior 

compreensão da condição humana e fortalecimento das ações éticas que resistam e combatam 

formas de preconceito, de intolerâncias e de reducionismos. 

Morin (2009b) não abre mão de (re)ligar o conhecimento com a ética, quando se busca 

a compreensão, isso porque a ética faz de cada um ser mais lúcido e ético. É nesse sentido, 

mais uma vez, que o pensador francês nos chama a atenção: “A compreensão necessita de um 

conhecimento complexo. Para lutar contra as raízes da incompreensão é preciso um 

pensamento complexo. Daí, mais uma vez, a importância de ‘trabalhar pelo pensar bem’” 

(MORIN, 2009b, p. 123).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O começo da tese foi muito difícil, devido as adequações ao projeto de pesquisa, como 

também as trocas de orientadores. O sentimento de impotência diante de um tema conflituoso 

me deslocou a um universo paralelo e essas foram as primeiras pedras em meu caminho. 

Outra sombra natural e frequente a outros doutorandos foi sobre a construção de uma 

tese volumosa. Hoje percebo que deveria ter lido, na época, as obras do prestigiado Prof. 

Antonio Joaquim Severino, referência na metodologia do trabalho científico, aqui e acolá. 

Tive o prazer de conhecê-lo e tê-lo como professor. 

Com as idas e vindas às aulas e às orientações, foram surgindo os entraves, e o 

principal deles referia-se ao objeto de pesquisa, pois tratava-se de desbravar o ciberespaço.  

Como garantir os padrões de excelência científica em uma pesquisa que tem parte de 

seu corpus advindos do mundo virtual? Aqui, entram a competência e persistência de minha 

orientadora, na época, a Profª Elaine Terezinha Dal Mas Dias. 

Com a definição do objeto de pesquisa “O fenômeno cyberbullying na mídia eletrônica 

virtual”, propusemo-nos a estudar as reportagens sobre o cyberbullying selecionadas dos 

jornais definidos previamente e as postagens feitas a respeito do tema nas comunidades 

virtuais do Facebook, para verificar as especificidades desse fenômeno; a via crucis estava 

começando.  

Foi preciso garantir a legitimidade da pesquisa em relação ao levantamento de dados 

disponíveis, em mundo também verídico, o da virtualidade. Conversei com pesquisadores, 

participei de congressos, seminários, colóquios e palestras sobre segurança e crimes 

cibernéticos. Visitei delegacias especializadas e todos pareciam pisar em ovos, assim como 

me sentia. Entretanto, ninguém estava parado. 

De repente, durante o almoço, logo após o primeiro período de aulas, e observando as 

pessoas que transitavam no local, veio-me um insight. As informações, os dados e as 

postagens dos usuários do Facebook devem observar as normas dessa página, após a adesão.  

A Política de Dados do Facebook prevê que, ao se cadastrar, o usuário concorda em 

disponibilizar seus dados e sua produção para fins de pesquisa. Estava resolvido mais um 

impasse com a autorização para acessar as postagens das comunidades virtuais. A partir de 

então, a tese começa a tomar corpo. 
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Definimos então o recorte temporal da tese. As reportagens dos jornais seriam aquelas 

publicadas entre 2010 e 2015 e as postagens nas comunidades virtuais, entre julho de 2014 e 

dezembro de 2015. Em seguida, definimos a abordagem metodológica, o referencial teórico, a 

estrutura e o cronograma dos trabalhos. Trabalho árduo e muitas vezes solitário. 

A tese ancorou-se, então, numa pesquisa documental-bibliográfica de abordagem 

qualitativa, com categorias bem definidas e um objeto preciso, e, reitero, um corpus 

complexo, cujo propósito é problematizar o significado do cyberbullying, suas práticas e 

condições de produção. A pesquisa tomou como universo de investigação, as publicações 

acerca da temática em um Site de Rede Social, o Facebook e três grandes jornais de 

veiculação nacional: o JSN, o JFSP e o JOG. Talvez por isso, essa parte da tese poder-se-ia 

chamar de “Algumas considerações sobre a Pesquisa”. Precisamos manter o foco e tecer 

considerações pertinentes à pesquisa e ao que foi analisado durante o processo de 

doutoramento, isso não quer dizer que concluímos de forma definitiva o trabalho científico 

sobre o tema “Cyberbullying, Mídia e Educação à luz do Pensamento Complexo”; pelo 

contrário, o anel não se fechou, está aberto a novos olhares que possam contribuir. 

Propusemo-nos a refletir sobre o seguinte problema de pesquisa: “Qual é a 

compreensão que a mídia tem dado ao fenômeno cyberbullying, no sentido de que tais 

práticas estão sendo divulgadas apenas na sua forma sensacionalista ou, se há a preocupação 

da mídia em contextualizar tais práticas, contribuindo ou não para os múltiplos olhares de um 

fenômeno?” 

Esta tese procurou demonstrar que a grande mídia, ao promover uma abordagem 

parcial do fenômeno cyberbullying, reforça a construção de uma visão isolada, disjuntiva e 

sensacionalista desconsiderando suas dimensões biológicas, sociais, culturais e psicológicas, 

elementos esses que compõem a totalidade desse evento como social e complexo. 

Essa concepção fragmentada e parcial do fenômeno cyberbullying é demonstrada no 

capítulo 3, em que analisam-se algumas reportagens e, também, postagens sobre o objeto. 

Essa abordagem reducionista do fenômeno cyberbullying está incrustada nas entrelinhas 

desses textos e massificada em termos como “vadia”, “prostituta”, “feministas” e “cabelo de 

bombril”, como pudemos constatar também nas figuras 26 (A adolescente e seu namorado), 

27 (Uma montagem de fotos contendo uma árvore e um jovem negro) e 29 (Representação de 

uma professora de escola pública). 
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Ainda sobre nossa indagação, pudemos observar que o cyberbullying, apesar de estar 

vinculado ao ciberespaço, permite, ao cyberagressor, uma sensação de estar proporcionando 

um linchamento às avessas o que fica claro no grau de intolerância observado nos discursos 

analisados. Os excertos a seguir, ilustram bem essa passagem: “ACHO QUE PAIS E 

PREFEITO DEVERIAM RESPONDER POR ESSA INSANIDADE” e “DÁ VONTADE DE 

CUSPIR NA CARA DOS PAIS E CUSPIRIA COM TODA VONTADE”. 

A espetacularização das postagens e das reportagens aqui constatadas, reforça a visão 

sensacionalista desses jornais monitorados e dessas comunidades observadas. Os conteúdos 

dessas publicações têm forte apelo emocional, como podemos observar na figura 27, e tende a 

tratar a informação de forma escandalosa e perturbadora, assim como registra a figura 28. 

O cyberbullying observado nas práticas desses cyberagressores tem estreita ligação 

com as ofensas de cunho moral e, como já mencionamos, raízes profundas na intolerância, 

isto é, na dificuldade de reconhecer e respeitar as diferenças de todos os tipos, das crenças às 

opiniões. Isso ficou muito claro nas duas Narrativas de Sofrimento apresentadas nessa Tese. 

As duas Narrativas de Sofrimento apresentadas nesse trabalho, a primeira sobre o 

cyberbullying sofrido pela atriz Taís Araújo, e a segunda, da jornalista Nana Queiroz, são 

exemplos chocantes dessa intolerância; no caso, a primeira demonstra profundo ódio aos 

negros e a segunda, ao gênero mulher. 

Foram nas comunidades virtuais que a visão fragmentada, reducionista e parcial do 

fenômeno cyberbullying ficou mais evidente, por isso a importância desta pesquisa. Nos 

jornais, a simplificação do pensamento reforçou a abordagem sensacionalista das reportagens 

sobre o cyberbullying. Essa compreensão fica ainda mais evidente em postagens como “Onde 

comprou essa escrava”, “Como vai sustentar seus filhos agora? Ahh Bolsa família” e “Deem a 

esse trouxa o que ele merece”. 

Nas comunidades virtuais observadas, as práticas de cyberbullying são disseminadas 

de forma exponencial, isto porque as análises revelaram que as ferramentas interativas do 

Facebook, as curtidas, os comentários e os compartilhamentos dão e promovem a visibilidade 

e a popularidade dos discursos de ódio lá postados. Enquanto que, nos jornais monitorados, o 

fenômeno tende a ser exposto e abordado de forma pontual, local e, em alguns casos, 

regionalmente. 

Observamos ainda que as inúmeras possibilidades que o mundo virtual oferece, dentre 

elas, a sensação de impunidade, devido ao anonimato aparente (ideia que não se sustenta 
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mais, considerando que hoje temos condições de rastrear os IPs dos cyberagressores) tem 

contribuído para o aumento de casos de violência virtual, envolvendo internautas de todas as 

idades. 

Verificamos nas postagens analisadas que os elementos constitutivos do cyberbullying 

têm estreita ligação com as imagens, com os perfis, com as temáticas publicadas e com as 

descrições usadas para ofender, humilhar, constranger e disseminar o ódio, de forma que a 

cada curtida, essa prática é socializada e reforçada.  

É perceptível que a grande mídia, aqui nos referindo aos jornais monitorados, não tem 

se preocupado com a complexidade que envolve o fenômeno cyberbullying, isso porque o 

objetivo talvez seja o de satisfazer a necessidade instintiva de um público leitor que clama por 

esse tipo de assunto, de forma sádica em detrimento de uma reportagem compromissada, 

também, por informar tais leitores com o máximo de detalhes e fontes, dando ao fenômeno 

estudado, às dimensões biológicas, sociais, culturais e psicológicas que lhes são inerentes. 

Estamos diante de publicações, como por exemplo, o texto “Grupo de 32 mães e 5 pais 

luta para criar ambulatório transgênero em Salvador (figura 28)”, espetacularizadas, 

ampliadas e exploradas em sua dramaticidade através de uma “ideia” fantasiosa, tendenciosa 

com um único objetivo: disseminar um discurso de ódio. 

As notícias podem ser compreendidas a partir de vários referenciais, entretanto, o que 

observamos nas mídias monitoradas é o poder que tais mídias têm em transformar uma notícia 

simples em um grande apocalipse, quando, na verdade, a notícia apurada não tem toda essa 

carga apelativa.  

O texto da figura 28 é um exemplo evidente dessa apelação midiática, 

desconsiderando as dimensões biológicas, sociais, culturais e psicológicas na compreensão 

dessa postagem, em detrimento de uma necessidade de evidenciar uma tragédia. Resumindo, 

tal publicação é a uma visão sensacionalista da mesma. Tudo para se manter no topo das 

vendagens, correndo-se o risco de disseminar ódio (no nosso caso em questão) e propagar 

preconceitos, assumindo um discurso popularesco. 

Foi possível, ainda, constatar, a partir de uma abordagem quantitativa, que nas 

comunidades virtuais observadas, a média de publicações por dia, girava em torno de até 2,6 

postagens e apresentavam formas bem próximas de explorar o sensacionalismo nas 

publicações: todas as postagens foram seguidas de fotos e/ou de desenhos apelativos e 

provocativos. Exemplo disso pode ver visto nas figuras 29 e 27. Isso se deve, principalmente, 
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por entendermos que os recursos visuais são mais impactantes do que o texto impresso, que 

demanda outras habilidades (como a leitura de texto). Imagens, desenhos ou fotos levam o 

usuário ou, ainda, direcionam o usuário diretamente para o fato a ser explorado, não 

dependendo de descrição prévia.  

Essa tática, também esteve presente em algumas publicações dos jornais aqui 

monitorados, tais como: (SN05) Rapaz pratica cyberbullying e mãe é condenada; (SN03) 

Cyberbullying; e (JOG03) Periguete, blogar, tuitar: já no dicionário.  

O uso de tais recursos são subterfúgios bem eficazes utilizados pela grande mídia. Isso 

porque mexe com a curiosidade do usuário que, por sua vez, seduzido pela apelação, tende a 

consumir ou a buscar a consumir tais informações (fantasiosas, trágicas, espetacularizadas), 

num verdadeiro simulacro. Dessa forma, é natural que o usuário, hipnotizado pela publicação 

fantasiosa, procure identificar quem foi a cybervítima? Quem foi o cyberagressor? Em que 

local? O que aconteceu? etc. 

É preocupante o que estamos vivendo em relação às mídias. Os interesses na busca 

incessante pela audiência ou popularidade incorrem na possibilidade de substituição de uma 

notícia, de uma postagem ou de uma reportagem que zele pela sua importância em informar.  

Essa fragmentação na compreensão de uma postagem ou publicação contribui para 

que essas mídias deixem de assumir seu verdadeiro papel, o de interconexão entre os fatos 

sociais (percebidos, vividos) e a legitimidade das fontes, em detrimento de recursos que 

seduzem o usuário e transgridem normas já estabelecidas em lei, como por exemplo, casos de 

injúria e de racismos. 

Nesse sentido, constatamos proximidades entre as postagens das CV´s observadas com 

algumas reportagens publicadas nos jornais aqui monitorados. O ponto de aproximação 

refere-se à ação de sensacionalizar o que está sendo publicado, apelando muitas vezes para as 

emoções dos usuários. Sensacionalizar aqui é usado no sentido de apelação emocional, 

prender o usuário a partir de suas emoções, do sofrimento, da dramaticidade. O foco 

novamente é prender a atenção do usuário para que o mesmo leia a postagem/publicação e, 

assim, possa dissiminá-la ou comprá-la. 

Todas as CV´s aqui analisadas apresentaram conteúdos considerados sensacionalistas, 

sejam esses através de textos, sejam de imagens, observados nas figuras 27, 28, 29 e 32. Outra 

importante característica observada foi o uso de uma linguagem simplória, formada por gírias 

e palavrões. Soma-se a essa constatação, o uso de imagens e montagens impactantes e 
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apelativas. Letras maiúsculas também foram observadas, numa tentativa derradeira de chamar 

a atenção do usuário.  

O termo “MACACO” (figura 27) é a chamada mais apelativa postada nas CV´s aqui 

observadas. Esse termo carimba a abordagem sensacionalista dessa comunidade (CV01). 

Assim, é apresentada a postagem: “NÃO ALIMENTE O MACACO”. Numa tentativa de 

valorizar a notícia, observa-se a superdimensionalidade da mesma, o que acarreta uma 

abordagem fantasiosa e escandalosa da mesma. O que já destacamos. 

Nosso trabalho procurou atingir ao objetivo proposto, a saber: “Refletir sobre as 

condições de produção e compreensão do fenômeno cyberbullying pela mídia, à luz do 

Pensamento Complexo”.  Os resultados obtidos e as reflexões feitas nesta tese vêm juntar-se 

aos esforços de muitos outros pesquisadores em educação e tem o propósito de contribuir para 

uma compreensão do fenômeno cyberbullying, a partir do pensamento complexo. 

Ultrapassar o campo educacional para as demais áreas do conhecimento, como a 

Psicologia, o Direito, a Filosofia, a Sociologia, é uma consequência que, naturalmente, pode 

ou não ocorrer. A transdisciplinaridade é um caminho possível em direção aos múltiplos 

olhares para este fenômeno antigo, mas que assume uma nova dimensão quando 

ressignificado no ciberespaço. 

Parafraseando Morin, necessitamos de uma nova política de civilização, cujos pilares 

sejam o respeito à diversidade, ao espaço e à condição humana. Cabe a nós trabalharmos para 

uma educação que atenda às demandas do século XXI e foque no educar de uma geração 

global, buscando evitar a disjunção dos saberes, dos conhecimentos. Como afirma Morin, 

tudo está conectado a tudo. 

É nossa intenção levar os resultados do nosso trabalho às escolas, públicas ou 

privadas, aos eventos acadêmicos e demais órgãos institucionais, para, na medida do possível, 

alertar o maior número de pessoas sobre os perigos que o ambiente virtual traz, 

principalmente àqueles relacionados aos discursos de ódio, aos crimes cibernéticos e às 

atividades segregacionistas, que devem ser denunciadas. 

A partir dessas ações, realmente estaremos dando sentido ao nosso esforço, a devida 

importância ao conhecimento coletivo e a consciência da necessidade de novas formas de 

pensar, viver e estar no mundo sem medir esforços para que façamos escolhas pertinentes à 

vida em sua atualidade. 
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