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RESUMO
 
 
A existência de assédio moral na Internet, mais precisamente nas redes sociais, pode ser um entrave na comunicação online. Objetiva-se demonstrar tal possibilidade no âmbito do ciberespaço e instigar algumas reflexões sobre o papel da educação no contexto da ética. Sob o foco qualitativo, utilizou-se da pesquisa bibliográfica para construção
do referencial teórico, no intuito de subsidiar os conceitos envolvidos, visto que no processo de comunicação online, pode haver várias formas de interação entre interlocutor e receptor. No intuito de entender a expressão do assédio moral nas redes sociais, elegeu-se esse tipo de abordagem para por em foco a importância da educação no
processo de construção das relações no ciberespaço.
 
Palavras-chave: Assédio. Internet. Educação.
 
RESUMEN
 
 
La existencia de acoso en Internet, las redes sociales específicamente, puede ser un obstáculo en la comunicación en línea. El objetivo es demostrar esa posibilidad en el ciberespacio e instigar algunas reflexiones sobre el papel de la educación en el contexto de la ética. Desde un enfoque cualitativo, se utilizó la literatura para construir el marco
teórico con el fin de subvencionar los conceptos involucrados, ya que el proceso de comunicación en línea, puede haber varias formas de interacción entre la persona que llama y el receptor. Con el fin de entender la expresión de la intimidación en las redes sociales, fue elegido este enfoque para poner de relieve la importancia de la educación en
el proceso de construcción de relaciones en el ciberespacio.
 
 
Palabras clave: Acoso. Internet. Educación.
 

INTRODUÇÃO
 
 
 
O dilema do século XXI parece ser a dualidade entre tecnologias e seres humanos. Embora um tenha sido criador do outro, essa não tem sido uma relação harmoniosa, em virtude dos mais variados sintomas desencadeados. A comunicação via computadores e homens, configurados num espaço online, parece não ser salutar para boa parte da
população, que faz uso dos recursos tecnológicos e que na construção das relações, há inúmeros problemas muitas vezes ocultos, que assombram muita gente. Desse modo, o século XXI se apresenta repleto de inovações, invenções, reformulações de conceitos e valores, mudanças nos processos produtivos e na educação.
Assim como as tecnologias têm facilitado a comunicação e o transporte, diminuído distâncias e aproximado povos, também tem desencadeado inúmeros problemas de ordem social, econômica e psicológica. É sob esse estigma que o século XXI tem se apresentado, apesar de estarmos vivenciando a Era da comunicação e da informação, que tem
demandado das pessoas, maiores níveis de educação. Segundo Antunes (2005), por causa de fatores referentes à baixa educação, e por isso dificultando o acesso ao trabalho, muitos problemas de ordem psicológica surgiram em função das tecnologias. Santos (2009), remete à compreensão de que foi a partir da Revolução Científico-Técnica, e
seus processos produtivos, que fizeram com que muitas pessoas ficassem à margem da sociedade.
Entretanto, nos dias atuais, embora ainda exista um grande número de pessoas sem acesso à educação, não podemos afirmar que isso é um fato condicionado pela falta de oportunidades. Desse modo, muitos jovens e adultos, têm sofrido as consequências dessas inserções tecnológicas, assim como o próprio sistema tem ocasionado um
distanciamento entre as pessoas. E isso se apresenta contraditório, uma vez que com as novas tecnologias, as pessoas tem se aproximado e as distâncias diminuído.
Neste artigo, é feita uma abordagem sobre a ética envolvida nas comunicações entre os usuários de computadores, por meio da Internet. Visa demonstrar a possibilidade de existência de problemas entre os usuários, relacionados com a auto-estima via redes sociais, considerando as inter-relações dentro do ciberespaço. Entretanto, a finalidade é
fazer uma exposição acerca da prática de assédio moral. Diante do exposto, busca-se observar a existência de assédio moral num contexto online, bem como abordar a possibilidade de sua ocorrência, vista sob o foco da ética e da educação.
 
TECNOLOGIAS E LAÇOS SOCIAIS: CONEXÕES NO CIBERESPAÇO
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Segundo as concepções de Ianni (2007), Santos (2009), Antunes (2005), Sirkin (2008), ao longo da história do capitalismo, vivenciamos algumas descobertas que impulsionaram revoluções econômicas, políticas e sociais. No século XVIII ocorreu a Revolução Industrial, que proporcionou uma inovação na estrutura produtiva das indústrias têxteis
inglesas, sendo a máquina a vapor o principal instrumento dessa revolução. Foi um momento ímpar na história, que culminou com o advento do capitalismo industrial, que Ianni (2007) retrata muito bem, ao afirmar ser essa passagem histórica a responsável por outras descobertas e invenções tecnológicas, e que durante anos os processos
produtivos foram aperfeiçoados, culminando em melhorias dos meios de comunicação, de transporte, etc.
No século XX ocorreram revoluções mais silenciosas, porém não menos importante e impactante. Foi um século de aperfeiçoamentos de técnicas e invenções criadas em séculos anteriores, mas que proporcionaram novas formas de comunicação. Para Santos (2005), esse foi um período de grandes transformações, onde a química fina, a robótica
e a telecomunicação proporcionaram um desenvolvimento com consequências diversas, tais como a irreversibilidade dos processos produtivos e também educacionais. Contudo, nada disso teria sido oportunizado na história, sem a presença marcante da educação. Não se pode esquecer, que para desenvolver tecnologias, é necessário que as
pessoas criem um elo de relações sociais e seja capaz de disseminar essas relações, construí-las de forma segura, visando garantir a permanente pesquisa. E isso só é possível através dos processos formais da educação, seja na escola básica ou na universidade.
Foi nessa direção que o século XXI adentrou. Com base nas estruturas técnicas criadas no berço da Revolução Científica, citada por Santos (2005). Estamos diante de um cenário transformado e transformador, que tem conduzido as pessoas a vivenciarem diversas experiências atreladas às tecnologias. Desse modo, os recursos tecnológicos
inseridos e disponibilizados no mercado, a facilidade de acesso e o barateamento dos custos, fizeram com que as pessoas se conectassem por meio de computadores. No âmbito da escola, para Silva (2011), as novas tecnologias proporcionaram e ainda estão a proporcionar revoluções no modo de ensinar. O modelo tradicional de educação está
cedendo espaço ao processo de ensino-aprendizagem no âmbito online, onde as pessoas estão se conectando para desenvolver novos laços sociais. Para Jungblut (2004), trata-se de um espaço onde diversas relações podem ser geradas e mantidas, tanto para o processo de educação quanto para o acesso ao trabalho. Assim como para a
criação de amizades por meio das redes sociais, no ciberespaço.
Nesse contexto, o modo como as pessoas estão se comunicando, segundo Schnitman (2006), assumem diversas faces, podendo percorrer vários caminhos e utilizar-se de vários recursos tecnológicos, como celulares, computadores portáteis, etc., cujos formatos podem ser de diversos modelos, configurados por inúmeros softwares, que para
Jungblut (2004) têm a finalidade de facilitar o acesso e a conexão em tempo real, sob o foco de uma comunicação, onde as pessoas podem trocar informações simultâneas com um ou vários usuários.
As interações, embora possam assumir o caráter síncrono, podem também camuflar situações de risco sob a forma de violência verbal. Segundo Garcia (2010) “o autor escolhe um alvo frágil para passar por situações constrangedoras, xingando, inventando mentiras a seu respeito, usando a internet para enviar comentários maldosos, etc.”. Desse
modo, essas atitudes, muitas vezes repudiadas, podem provocar um assédio moral. O que fazer diante desses impasses gerados nos meios tecnológicos, é apenas uma questão relevante, cuja solução não está no tempo real enquanto se desenvolvem as comunicações e os relacionamentos, mas agregada a uma postura ética que deve ser
implementada no âmbito das considerações sociais no ciberespaço. Esse é o novo ambiente de interação entre as pessoas que vivem no século XXI, não somente as que nasceram neste século, mas também as do século XX. Nesse sentido, Peters (2002, p. 139) diz que “a falta de limites, a incerteza, a inconcebilidade e a “vacuidade” do espaço
visto na tela do monitor provavelmente causam a maior impressão”. De fato ao acessar o computador e adentrar nos sites de relacionamentos não mais estaremos seguros, não mais se tem a certeza da realidade que se apresenta do outro lado da tela do computador.
Desse modo, ao questionarmos as redes sociais online, transportamo-nos para um espaço que não mais pertence a uma ou duas pessoas, mas a milhares delas. Santos (2006) relata que para avançar na pesquisa, e conhecer sob um prisma reflexivo e crítico as relações existentes e mantidas no ciberespaço, é necessário apoiar-se no contexto
ético1, a partir do qual as informações e comunicações poderão ser mediatizadas, resguardado o direito do cidadão. No entanto, para adentrarmos nas contextualizações éticas, é importante compreendermos os conceitos de ciberespaço e sua interface com a telemática, cujo avanço pode ser verificado nas palavras de autores como Jungblut
(2004), Lévy (2000), Guimarães Jr. (1999), Aparici (2012), Castells (2003) e Diniz (2008). Primeiramente é preciso distinguir o ciberespaço de redes telemáticas. E nesse âmbito, a semântica das palavras nos remete ao entendimento. Jungblut (2004) discorre que a telemática tem uma relação direta, conceitual e conjuntural com a informática, e diz
respeito ao processo de comunicação a distância que utiliza os recursos tecnológicos para efetivar a ação, ou seja, a própria informática. Ciberespaço refere-se a um ambiente virtual que pode utilizar-se dos recursos da informática e da telecomunicação para conceber, estabelecer e disseminar relações no espaço virtual.
Lévy (2000), diz ser o meio através do qual as interações e as comunicações acontecem, e onde podem ocorrer as interconexões. Para Guimarães Jr. (1999), o ciberespaço assume um caráter simbólico em forma de palco, onde ocorrem as diversas práticas de interações entre os mais variados grupos que habitam esse espaço. Aparici (2012),
relata que o termo ciberespaço foi uma criação do escritor William Gibson, o qual faz uma apologia ao termo, em sua novela denominada Neuromancer, cujo enredo denota a invasão do futuro por microprocessadores e dispositivos eletrônicos, onde a informação torna-se uma simples mercadoria de primeira necessidade. Castells (2003) discorre
que a condição atual da geografia não mais corresponde ao espaço temporal, onde as distâncias configuravam as separações entre Nações e povos, e agora com a Internet esse espaço ganha nova configuração e se torna um local de fluxos de informações e conhecimentos, típicos da Era da Informação, conforme relato:
 
A Era da Internet foi aclamada como o fim da geografia. De fato, a internet tem uma geografia própria, uma geografia feita de redes e nós que processam fluxos de informação gerados e administrados a partir de lugares. Como a unidade é a rede, a arquitetura e a dinâmica de múltiplas redes são as fontes de significado e função para cada lugar
(CASTELLS, 2003, p. 170).
 
Nesse contexto, onde se insere a ética? Qual papel ela desempenha no âmbito das relações virtuais? Corrobora para corrigir posturas inadequadas em redes sociais? Estas são apenas algumas questões que envolvem o conceito e a aplicabilidade da ética entre as pessoas. Diniz (2008) discorre que a ética representa, para as relações sociais, um
elo que regulamenta a conduta do indivíduo. De modo que, por meio da ética, existe o respeito e os valores morais, necessários para o bom convívio em sociedade. Isso leva à compreensão de que os sujeitos são livres para escolher fazer, estar e viver da forma como queiram, desde que esteja sob o resguardo de condutas éticas, necessárias
para a manutenção das relações sociais. Assim, respaldado na Constituição Brasileira de 1988, cujo texto explicita os direitos e garantias constitucionais do cidadão2, pode-se dizer que a ética está inserida no âmbito das relações sociais, não somente em função dos direitos, mas principalmente no sentido de garantia para o estabelecimento e
restabelecimento de comportamentos sociais adequados.
Essa ordem social também pode ser inserida no contexto das relações virtuais, visando adequar o comportamento das pessoas em suas diversas interações no ciberespaço, principalmente nas redes sociais, uma vez que a ética se aplica a todos e a todas às situações que envolvem relacionamentos. No espaço virtual não é diferente, embora seja
mais proeminente a existência de padrões não éticos. Tais padrões são facilmente observáveis nas  redes sociais em virtude da quantidade de pedidos e ofertas de amizades, possibilitando verificar a incidência de palavrões e verbetes pejorativos contidos nessas relações, e que podem vir a causar danos psicossociais, inclusive desencadear
assédio moral. 
 As relações sociais se desenvolvem em diversos ambientes.  Seja dentro de casa ou no ambiente corporativo, muitas vezes ocorrem formações de grupos. Isso oportuniza o surgimento de assédio moral, que por sua vez, pode se manifestar de várias formas, como por exemplo, o fato de uma colega do mesmo departamento não ser convidado
para fazer parte de um grupo no whatsapp ou não ter sua solicitação de amizade aceita no facebook. Além disso, pode ainda, dentro das relações nas redes sociais, ocorrer uma comunicação pejorativa, que seja carregada de injúrias e denigra a imagem do sujeito perante os membros do grupo.
Para Bratefixe Jr. (2011), no âmbito do trabalho, as tecnologias têm mudado as relações entre as pessoas e as organizações. De modo que hoje, com as novas tecnologias e suas ferramentas de acesso e comunicação, o trabalho pode ser desenvolvido fora do ambiente formal, a partir de uma conectividade móvel, por meio de home office, a
exemplo,  de onde o trabalhador, formal ou não, presta seu serviço para a empresa. Com base nessa liberdade de acesso e comunicação, as relações sociais se disseminam de várias formas, e os grupos presenciais, ocasionalmente criados dentro do ambiente corporativo dão lugar aos que se formam no ciberespaço.Todavia, não é muito comum
ouvir falar de casos de assédio moral dentro das organizações corporativas, sendo mais comum ouvir dos que se desenvolvem dentro do ambiente escolar. Desse modo, a escola tem sido vista como o local onde o assédio moral é comum de ocorrer, porque pode se manifestar por meio da violência verbal e física, que são as formas mais comuns,
segundo Diedrichs (2008). Para essa autora, o sistema educativo também pode ter sua parcela de culpa, ao estimular a competitividade entre os alunos. Como exemplo, a escola que pratica um sistema de mérito, onde o aluno recebe bolsa de estudo, ou mesmo pontuação maior pelo fato de ser assíduo nas aulas e de tirar notas maiores do que os
outros, isso pode desencadear uma disputa e estimular certas posturas violentas por parte dos alunos. Essa postura pode ultrapassar os muros da escola, podendo atingir o ambiente doméstico ou corporativo. Isso tudo acarreta danos de várias espécies, estando entre eles os mais agravantes, que são os psíquicos, que para Diedrichs (2008) pode
ocasionar uma pressão psicológica, levando o indivíduo a abandonar a escola e em alguns casos mais extremos, ao suicídio.
Diante de fatos dessa natureza, faz-se necessário a divulgação para que sejam tomadas as providências legais, visto que comportamentos violentos podem ser camuflados de várias formas, embora não se exima do crime (DINIZ, 2009). E a comunicação assíncrona, desenvolvida na Internet não se exime dessa potencial ocorrência. 
 
ÉTICA NAS INTERAÇÕES SOCIAIS
 
 
Segundo a Constituição Federativa do Brasil de 1988, no Título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais e Capítulo I que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, estão garantidos os direitos de privacidade e o respeito ao cidadão. Vejamos do que trata o texto:
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
 
Ao observar o texto constitucional, entendemos que a violação de um bem, da intimidade e da privacidade não corresponde a uma prática ética, mas antiética e imoral3. Ainda na Constituição Brasileira de 1988, segundo o texto citado, vejamos a continuidade do Art. 5º.
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XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
 
Ao ler estas palavras, podemos inferir que as pessoas não podem assumir um caráter antiético em todos os lugares, momentos e ocasiões sociais. E isso se estende às redes sociais contidas no ciberespaço. As ocorrências de postagens de maus tratos, de verbetes e palavras pejorativas, além de imagens e vídeos que desmoralizam o sujeito, não
são correntemente policiadas pela política de privacidade, muitas vezes expostas na Internet com intuito de assegurar a privacidade e proteger contra invasores cibernéticos. A política de privacidade na Internet diz respeito apenas aos direitos do internauta quando da contratação de um serviço, pago ou gratuito, mas não se responsabiliza pelas
inserções morais ou imorais contidas nos variados momentos das interações nas redes sociais, muito embora possa acontecer de certas inserções sofrerem bloqueios de acesso e postagens. Embora não haja um padrão pré-definido para as interações no âmbito das redes sociais, é fato a existência do direito, assim como é fato a existência de
normas. Isso porque a sociedade organizada não sobreviveria sem essa configuração. Vejamos as palavras de Diniz (2009, p. 408):
 
A norma jurídica deve ser sempre uma tentativa de realização de valores (utilidade, liberdade, ordem, segurança, saúde etc.), visando a consecução de fins necessários ao homem e à sociedade. Realmente, se a norma jurídica objetiva atingir um certo propósito, ela é um meio de realização desse fim, encontrando nele sua justificação. Sua
finalidade é implantar uma ordem justa na vida social.
 
Isso é visível na vida social, e é fato. Embora não exista um padrão social a ser seguido, não somente nas relações presenciais, mas online também, não se pode ignorar a existência de normas, pois essas visam dar sustentação à moral e a ética entre os seres humanos, nos seus mais diversos ambientes sociais. Com a Internet não é diferente,
muito embora não seja de fácil identificação os acessos de constrangimentos, existentes nas redes sociais. Existem diversos tipos de acesso em redes que põem em risco a segurança das pessoas, bem como o direito à privacidade e o respeito à liberdade.
Para Castells (2003), esse é um processo vigente na vida da sociedade contemporânea. A informação, a comunicação, as tecnologias, tudo converge para a ampliação do acesso às inter-relações sociais. Nesse sentido, os conteúdos expostos no ciberespaço por meio das redes sociais, devem corresponder a normas e políticas de privacidade,
liberdade e segurança. Castells (2003) relata que as informações contidas nesse ambiente, não pertencem a um grupo exclusivo de pessoas. Vejamos o que diz o autor:
 
 
Criada como um meio para a liberdade, nos primeiros anos de sua existência mundial a Internet pareceu prenunciar uma nova era [...] A liberdade de expressão podia se confundir através do planeta, sem depender da mídia de massa, uma vez que muitos podiam interagir com muitos de maneira irrestrita [...] A privacidade era protegida pelo
anonimato da comunicação na Internet e pela dificuldade de investigar as origens e identificar o conteúdo de mensagens transmitidas com o uso de protocolo da Internet (CASTELLS, 2003, p. 139). 
 
Mas estas medidas não garantem a segurança da privacidade, não dão garantias de estabilidade emocional, embora se apresentem como tal. As informações no ciberespaço são diversificadas, disseminadas e não seguem padrões, por isso correm riscos de serem invadidas.
 
A estruturação em rede das sociedades mais desenvolvidas e a própria construção do ciberespaço constituem características fundamentais da conjuntura estratégica do século XXI. Nesse contexto, pensar o mundo em que vivemos passa por perspectivar uma sociedade em rede, em que a interação entre os homens deixa de ser influenciada por
barreiras geográficas e passa a ser condicionada pela disponibilidade e pelo tempo de acesso aos recursos de informação (IDN, 2013, p. 8)
 
Estas considerações demandam algumas reflexões, sobre as posturas e posicionamentos, diante dos recursos tecnológicos que estão ao nosso dispor. Nos nossos lares, no trabalho, na escola, no lazer. Estamos todos vislumbrados dentro desse processo transformador de relacionamentos e construção do saber. Crianças, jovens, adultos, todos
estão buscando, direta ou indiretamente, se conectar nesse espaço virtual, por meio das ferramentas e recursos disponíveis no mercado.
O que não se pode esquecer, é que há vidas em jogo, que há recursos humanos envolvidos. As diversas faces das redes sociais podem criar diversas faces humanas, podem embutir riscos e danos de grandezas desastrosas. Desse modo, é necessário tal questionamento, no intuito de possibilitar uma busca mais pormenorizada acerca das
questões éticas e antiéticas, vigentes no processo de comunicação online. Isto porque se torna inevitável a ocorrência de práticas antiéticas nas comunicações virtuais. Essas interações fogem do controle público e privado, embora o Direito respalde essas interações, dando-lhes significados e enquadrando-lhes em fatos e atos criminais. Conforme
a defesa de Schoueri (2001), na era virtual essa prática se torna comum, as pessoas se vislumbram com a possibilidade de não ser reconhecido e de ter a oportunidade de praticar algo, que segundo elas, crêem que não serão descobertas.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
 
As tecnologias ocasionaram grandes mudanças na humanidade. Atitudes, comportamentos, hábitos, costumes, que a priori foram questionados nos primeiros anos da globalização, agora se consolidam. As novas tecnologias causaram transformações nos diversos espaços sociais. Contudo, estamos diante de um dilema que nos remete à certeza
de que não mais estaremos seguros no conforto do lar, nem no trabalho, nem na escola. Todos esses ambientes estão se transformando rapidamente, e agora precisamos seguir esse rumo. Porém, há outras questões que são desencadeadas pelas tecnologias, cujos impactos afetam o emocional das pessoas, a afetividade, a auto-estima. Isso
atinge diretamente o comportamento social do indivíduo, que segundo Braghrolli (2010, p.68-69) “[...] estando o comportamento tão estreitamente vinculado ao meio social, é evidente a influência social sobre o comportamento. Esse é o processo pelo qual os indivíduos adquirem padrões de comportamento”.
São problemas de ordem psicossociais que emergem das relações geradas no ciberespaço, muitas delas por meio de sites de relacionamentos. E um dos problemas que tem se apresentado nesse contexto, é o assédio moral4. Há alguns anos este foi um problema que se apresentou proeminente no ambiente escolar, foco de muitas pesquisas e
observações. Mas na atualidade tem transposto os muros da escola, e se desencadeado pelos espaços cibernéticos. Há os que praticam e desafiam os espaços online, invadindo privacidades, ignorando regras e normas de conduta. Desse modo, as famílias como cernes da sociedade, precisam estar atentas para estas questões, no intuito de não
ignorar, nem fechar os olhos para as transformações que as tecnologias acarretaram nas vidas das pessoas. E agora, muito mais do que antes, agir como sujeitos de pesquisa e pesquisadores. O papel antes exercido pela escola, agora é de todos e em qualquer espaço, presencial ou não. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
No cenário das relações humanas os atores sofreram transformações, os processos de comunicações foram alterados e neles agregados novos processos, vinculados às tecnologias da informação e comunicação. As pessoas que viviam em lugares distantes estão deixando para trás, o isolamento. Os espaços estão se aproximando cada vez
mais, de modo que as fronteiras estão sendo dizimadas. Ambientes específicos para criar e desenvolver habilidades, como a escola, por exemplo, e o ambiente formal de trabalho está cedendo lugar a novos mecanismos de ensino e aprendizagem.
As distâncias não são mais obstáculos, as tecnologias agora estão a serviço de todos, e todas as camadas sociais podem ter acesso a elas. Os processos de produção desses recursos, melhorados e aperfeiçoados pela ciência, oportunizaram a redução dos custos de produção e distribuição e proporcionaram uma produção em massa, a preços
acessíveis para grande parte da população mundial. A facilidade de acesso às tecnologias, também trouxeram diversos tipos de problemas, dentre eles os psicossociais, que foram se constituindo no cerne das interações entre os sujeitos, nos mais diversificados meio de produção da sociedade. Esta situação é uma realidade visível, que se pode
observar por todas as partes e todos os lugares, assim como é possível enxergar o distanciamento dos valores éticos.
Há algumas décadas os valores eram atrelados ao status, porque quem possuía equipamentos eletrônicos, tais como, computadores pessoais, walkmans, rádios e relógios analógicos, etc., pareciam detentores de certo “poder”, embora existissem os valores morais, o respeito às tradições, hábitos e costumes. As raízes de muitos problemas de
ordem psicológica certamente não estavam nas tecnologias, mas em outros meios sociais, que muitas vezes se vinculavam aos de ordem econômica. Nas cidades e nos campos as distâncias se faziam presentes, os meios de transportes eram mais caros e menos acessíveis. Embora se falasse menos em ética do que hoje, as práticas pareciam
desmentir as teorias.
Na atualidade, parece haver uma inversão desses valores. Fala-se de ética hoje em dia de um modo mais teórico, cientificamente construído sob a égide do Direito. A abordagem que se dá a essa questão tem sido trabalhada em diversos meios de produção social, na escola e no trabalho, principalmente. Atualmente, é muito comum encontrarmos
as pessoas em seus lares, conectadas ao ciberespaço, navegando e surfando as ondas do marketing e das redes sociais. É comum também, observar as interfaces dessas redes, as facilidades de acesso e de comunicação, bem como verificar os níveis das interações, a qualidade das imagens, a narrativa dos fatos assim como a ocorrência de
agressões morais, embutidas nas palavras dos internautas. São violências muitas vezes camufladas, que transportam riscos, denigrem o sujeito e acarretam danos.
É nesse sentido que cabe a proposta deste artigo; averiguar o assédio moral nas redes sociais e instigar reflexões éticas envolvidas nos relacionamentos online, no intuito de estimular futuras propostas de pesquisas que possam subsidiar as investigações acerca destes problemas, de ordem moral e ética. Visto ser uma questão social, é relevante
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um estudo mais reflexivo. Assim, propões-se uma busca mais criteriosa acerca destas questões, visto que as tecnologias são uma realidade contida num processo que se apresenta irreversível para os dias atuais e futuros da sociedade contemporânea.
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