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RESUMO 

Este projeto abordará um conceito que ganhou destaque nos últimos anos, o 

Cyberbullying, que consiste no uso da internet como meio de disseminação de 

mensagens hostis e repetitivas, contendo conteúdo difamatório, de discriminação ou 

depreciativos. É, de certa forma, uma evolução do Bullying já conhecido nas escolas, 

dotado de novos meios de propagação, com piores efeitos, como o imediatismo. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma nova modalidade de ataque, o Cyberbullying, foi viabilizada pela evolução 

tecnológica, bem como a facilidade de acesso que todos nós possuímos hoje, em 

poucos minutos qualquer indivíduo conectado às redes sociais é capaz de causar 

danos irreversíveis à reputação e toda vida pessoal de outro. 

Neste texto são abordados assuntos base, norteadores de um estudo 

aprofundado em andamento. Aqui discorre-se sobre os objetivos da realização da 

pesquisa, a metodologia adotada, bem como uma breve apresentação do assunto e 

de resultados obtidos durante o decurso do projeto, ao final as fontes bibliográficas 

indicam nosso embasamento doutrinário. 

 

OBJETIVOS 

Objetiva-se compreender como a Internet tem sido usada de forma negativa, e 

o porquê dessa realidade; verificar a dimensão do Cyberbullying nos dias atuais e 

levantar dados, para que assim se conheça e determine a proporção que o tema 

alcança, buscando meios de abrandar a realidade apurada. 

 

METODOLOGIA 

O método a ser adotado será o hipotético-dedutivo, pelo qual serão testadas 

possíveis soluções para a problemática apresentada, em junção com o método 

histórico, apresentando um breve estudo do Bullying e sua transformação em 

Ciberbullying, bem como o rápido avanço tecnológico que proporcionou esse feito. 



DESENVOLVIMENTO 

A constante evolução tecnológica que o Brasil e o mundo vivencia propicia 

diversas evoluções nas mais variadas áreas de estudo, prova disso são os conceitos 

de Ciberdemocracia, e e-cidadania que incentiva a participação política por meio de 

plataformas digitais. Para Eudes Vitor Bezerra “a figura do e-cidadão torna-se 

imprescindível para a efetivação do processo democrático, tendo as redes sociais 

importante papel nesse feito” (2016, p 41).  

Mas também é dessa evolução que nascem diversas periculosidades, como o 

Cyberbullying, uma consequência negativa da liberdade de expressão, haja vista que 

nem todos usuários das redes sociais são capazes de compreender e respeitar o 

direito do outro.  

“Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa (Ipsos) revelou que Brasil é o 

2º país com mais casos de cyberbullying contra crianças e adolescentes.” (EBC, 2018)  

 Apesar de ter ganhado alguma visibilidade nos últimos anos, o Cyberbullying 

está longe de ser controlado, prova disso é o trecho da notícia supratranscrita, que 

nos coloca em 2º lugar no ranking de países em que a prática ocorre com mais 

incidência. 

Crianças e adolescentes atacam e são atacados diariamente nas redes sociais, 

a violência que invadia as escolas hoje está presente a todo instante, e visível para 

todo o mundo em plataformas que são erroneamente usadas como campos de 

batalha, com efeitos ainda mais prejudiciais do que os do Bullying praticado 

pessoalmente, como aponta Shariff: 

Dada à rápida e extensiva repercussão das agressões, não é surpreendente que o 

efeito de tal ato seria mais penoso e prejudicial para a vítima de cyberbullying do que 

para uma vítima do bullying presencial, onde o fenômeno se resume a um pequeno 

grupo de espectadores. Em essência, o efeito do grupo cyber ultrapassa as barreiras 

da escola, sendo que seu público potencial é ilimitado (SHARIFF, 2011).  

E é a necessidade de proteção e reeducação virtual que justifica a importância 

e urgência do referido estudo, pautado no princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III)1. 

                                                 
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 



RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa, logo em seu inicio clareia o conceito, algumas características e 

meios de exteriorização acerca do tema, criando uma sólida base para o 

aprofundamento do estudo. Partindo dos pressupostos norteadores o projeto expôs 

dados capazes de demonstrar como o Cyberbullying permanece latente entre os 

jovens da atualidade.  

Dessa forma até o presente instante houve simbólica contribuição ao debate 

acadêmico, bem como fora conquistada a dimensão que o assunto tratado possui no 

Brasil, incentivando a busca por formas capazes de, se não o solucionar, diminuir 

drasticamente a frequência com que ocorre. 
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