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Resumo[i]

O presente artigo aborda um estudo realizado com uma turma do 1º ano do Ensino Médio, de uma escola
particular de Aracaju (SE), no ano de 2014, a fim de analisar a incidência dos boatos que engendram o
cyberbullying no 1º do Ensino Médio. Contou com a participação de 40 alunos. O procedimento metodológico
consistiu na abordagem qualitativa detalhando os dados construídos pelos sujeitos participativos do estudo. O
percurso metodológico foi amparado pelo instrumento de coleta de dados (questionário). Os resultados
apontam para a necessidade de investir-se em um dispositivo informacional sobre a prevenção ao
cyberbullying no ambiente educacional. Dessa forma, acreditamos que a escola junto à comunidade pode
fazer um trabalho de prevenção ao cyberbullying, com práticas baseadas no respeito do uso das TIC.
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Abstract

This article discusses a study conducted with a group of 1st year of high school, a private school in Aracaju
(SE), in 2014, to examine the impact of rumors that engender cyberbullying on the 1st of High School. With
the participation of 40 students. The methodological approach consisted of qualitative data detailing built by
participatory study subjects. The methodological approach was supported by the data collection instrument
(questionnaire). The results point to the need to invest in an information device on preventing cyberbullying
in educational environment. Thus, we believe that the school with the community can do a job of preventing
cyberbullying, with practices based on respect of the use of ICT.
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Introdução

Este artigo aborda os boatos que engendram o cyberbullying nas perspectivas das vítimas entre os discentes
do 1º ano do Ensino Médio, de uma escola particular de Aracaju (SE), no ano de 2014.

O objetivo do estudo é analisar a incidência dos boatos que engendram o cyberbullying no 1º do Ensino Médio
em uma escola particular.

Com o elevado número do uso das TIC, os jovens principalmente, passaram a ter grandes vantagens em
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vários ângulos da sua vida, porém também ficaram mais expostos na rede, e assim ficaram mais vulneráveis
ao cyberbullying.

Como afirmam,

As TIC têm, ao longo dos anos, sofrido alterações que as tornam cada vez mais
agradáveis de utilizar. Este progresso tecnológico possibilita a utilização criativa e
autônoma de novos meios de comunicação e de interação, exponenciando também
as suas inúmeras vantagens e benefícios. Contudo, os benefícios trazem também
consigo imensos riscos e perigos. Este lado mais negativo das TIC, diz então respeito
à má utilização que lhes pode ser dada, como é o caso de situações de intimidação,
insinuações e insultos praticados por crianças e jovens (Amado, Matos, Pessoa &
Jäger, 2009).

A utilização das novas tecnologias faz surgirem novos papéis na socialização das pessoas, pois o ambiente
virtual cria as possibilidades de uma só pessoa ser mais de uma. Eu posso dizer ao receptor das minhas
mensagens que sou quem eu quiser da maneira que eu quiser. E esse receptor irá obter uma mensagem
verdadeira ou não sobre quem sou.

A vida social no ambiente virtual é como um complemento da vida real para as pessoas, pois através das
redes sociais as pessoas podem expor a sua vida, por meio de fotos ou mensagens verbais, um exibicionismo
da vida pessoal, que pode lhes trazer sérios problemas, se essas informações pessoais forem utilizadas por
pessoas más intencionadas.

Como expõe Silva (2010):

Os praticantes do ciberbullying se utilizam de todas as possibilidades que os recursos
da moderna tecnologia lhes oferecem: e-mails, blogs, fotoblogs, MSN, Orkut,
YouTube, Skype, Twitter, MySpace, Facebook, fotoshop, torpedos... Valendo-se do
anonimato, os bullies virtuais inventam mentiras, espalham boatos.

Com essa mudança de socialização das pessoas, a escola agregou outro papel, além do papel de transmitir
conhecimentos científicos, passou a garantir o processo de socialização dos seus discentes. Mas para isso é
preciso um trabalho em conjunto da escola com a família, assim a responsabilidade que era apenas da família
no processo de socialização passar a ser em grupo.

E os meios de comunicação divulgam como muitos jovens escolares estão utilizando as novas tecnologias
para espalharem boatos para denegrir a imagem do outro. Partindo desse problema educacional, é plausível
que a escola venha a pensar em práticas educativas que destaque esse problema com o intuito de trazer
soluções para os discentes envolvidos no cyberbullying, pois cabe à escola trabalhar com os alunos os direitos
e deveres da utilização do ambiente virtual.

Nesse contexto, deseja-se que as escolas:

“Sejam ambientes seguros e saudáveis, nos quais crianças e adolescentes possam
desenvolver ao máximo os seus potenciais intelectuais e sociais, ou seja, um lugar
sem violências que lhes tragam danos físicos eou psicológicos, nem que
testemunhem esses fatos e se calem para que não sejam também agredidas e
acabem por achá-los banais ou, pior ainda, que, diante da tolerância e omissão dos
adultos, adotem comportamentos agressivos”. (Paula, 2008, p.32)

E através da internet os boatos cresceram muito, pois antes eram passados de boca em boca, carta, ou fax,
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depois passou a ganhar uma forma mais rápida, podendo ser enviado ou reenviado a uma grande quantidade
de pessoas, como acontecem com os boatos que geram o cyberbullying, que assumem uma grande extensão,
deixando as vítimas sem o conhecimento do autor dos mesmos. Conforme Orlandi (2005), por esse
mecanismo o boato evita o confronto direto.

Segundo Beirão e Martins (2009):

Mesmo utilizando as TIC para este tipo de violência, a mesma ocorre dentro e fora
do ambiente educacional. Assim, pode depreender-se que o cyberbullying implica
uma utilização das TIC como apoio para uma conduta intencional, repetida e hostil
desenvolvida por um indivíduo ou grupo de indivíduos para fazer mal a outros.

Dessa forma, a escola passou a ser alvo da violência externa, acordando no ambiente escolar uma visão mais
observadora. E trazer o cyberbullying para o ambiente escolar dará a oportunidade dos alunos entenderem
que a escola é um local de diversidade, e como tal é preciso ter respeito entre todos.

Definição e Característica do Cyberbullying

Acredita-se que o precursor do cyberbullying foi Bill Belsey, segundo ele o cyberbullyinr é acentuado como “ o
uso de tecnologias de comunicação e informação como forma de levar a cabo comportamentos deliberados,
repetidos, hostis contra um indivíduo ou grupo, com a intenção de causar danos”.

O Cyberbullying refere-se ao uso de tecnologias de informação e comunicação e-mail, celulares, pager, redes
sociais, etc., para a repetida e deliberadamente promover o comportamento hostil de um individuo ou de um
grupo para prejudicar outros (Anderson & Sturm, 2007).

Segundo Hinduja e Patchin (2008) o cyberbullying é o infeliz subproduto da união de agressão adolescente e
comunicações eletrônicas, seu crescimento é motivo de preocupação.

Já Slonje & Smith (2008) definem cyberbullying como uma emergência do “bullying que ocorre através de
tecnologias modernas, e especificamente de telefones celulares ou da Internet” (2008, p.147).

Com relação às características do cyberbullying, Willard (2006), define como:

Nominal: provocar com o uso de linguagem vulgar e ofensiva;

Perseguir ou assediar: envio repetido de mensagens desagradáveis;

Denegrir: divulgação de mentiras sobre a vítima com o objetivo de causar danos a
sua imagem ou reputação;

Personificar: fazer-se passar pela vítima no espaço virtual para degradar o
relacionamento com seus amigos;

Violar a intimidade: partilhar online com terceiros os segredos, informações pessoais
ou imagens da vítima;

Exclusão: excluir a vítima de um grupo online de forma deliberada ou cruel;

Intimidação: enviar mensagens insultuosas, desagradáveis para desencadear o medo
ou intimidação na vítima.

E essas ações ocorrem de diferentes formas no espaço virtual, por meio de fotografias, vídeos, mensagens,
entre outras formas.
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Segundo Smith (2008), o potencial do cyberbullying tem crescido com o aumento do acesso a computadores
e telefones móveis, entre jovens. As mensagens partem de dentro e fora da escola ao mesmo tempo, numa
amplitude imaginável.

Pelo fato do cyberbullying não possuir um lugar demarcado como no bullying tradicional que pode ocorrer na
escola ( por exemplo), os pesquisadores descrevem como sendo um fenômeno mais problemático, pois
torna-se mais difícil sua inibição, já que o agressor pode agredir a vítima em diferentes locais, e em diferentes
momentos, por utilizar uma tecnologia para a agressão. Assim, a vítima não consegue obter sossego em
nenhum local, já que as agressões chegarão de diferentes formas.

É um fenômeno de muitas facetas, pois envolve temas como a violência, a socialização, valores, deveres,
entre outros. Por isso é um assunto que desperta a profissionais de várias áreas, desde a educação, a
sociologia, a psicologia, e assim por diante.

O cyberbullying é um problema que está cada vez mais crescendo entre os adolescentes, devido ao aumento
tecnológico em uma sociedade de consumo, a tendência é a maximização desse fenômeno. Que por mais que
não seja entendido nominalmente, mas são práticas que os adolescentes conhecem bem como sendo
agressivas, e intolerantes a qualquer pessoa.

O Boato Virtual

A maneira como nos comunicamos com uma ou muitas pessoas ao mesmo tempo, de forma muito rápida, faz
com que o boato cresça, fazendo surgir uma nova forma de propagação do boato, o boato virtual.

Segundo Jean–Noël Kapferer (1993) o boato, é a mídia mais antiga do mundo, uma forma de comunicação
advinda de tempos anteriores à existência da imprensa ou até mesmo da escrita. Para esse autor o boato
pode ser definido de acordo com suas fontes e seu processo de origem, são seis:

O que parte de um acontecimento de origem espontânea (boatos que suprem a
ausência de explicação); O que parte de um acontecimento de origem provocada
(boatos que tiraram proveito de certos acontecimentos intencionalmente); O que
parte do detalhe (índice) de origem espontânea; O que parte de detalhe (índice) de
origem provocada; O que parte do imaginário (ilusões coletivas) de origem
espontânea e o que parte do imaginário de origem provocada.

Os boatos que engendram o cyberbullying nas perspectivas das vítimas deste estudo se cruzam com uma das
classificações de Jean-Noel Kapferer (1993), pois são boatos que partem do imaginário (ilusões Coletivas) de
origem provocada. São boatos que vão sendo expandidos no ambiente virtual, e que conta com a participação
dos espectadores para a ilusão coletiva, atingindo assim, o objetivo do agressor que é provocar a vítima.
Fazendo com que a vítima fique arquitetando quem foi o agressor dos boatos ofensivos do cyberbullying.

Sobre esse aspecto de autoria, segundo Orlandi (2011):

“...nos boatos a função-autor permanece no anonimato. Não há, pois

um responsável pelo dizer, mas uma figura fantasmática que toma o

lugar de sua responsabilidade. Quando se manifesta um autor

socialmente visível o boato não é mais boato, e o comentário se

torna palavra autor-izada.”

Sendo assim, os boatos vão conquistando novos espaços, novas formas, mas sem perder o seu lugar de
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atuação na nossa sociedade, o fato de ser expandido o máximo possível entre as pessoas.

Metodologia da Pesquisa

De abordagem qualitativa, a presente pesquisa utilizou o questionário para coleta de dados. A pesquisa
qualitativa é:

Uma atividade situada que posiciona o observador no mundo. Ela consiste em um
conjunto de práticas interpretativas e materiais que tornam o mundo visível. Essas
práticas transformam o mundo, fazendo dele uma série de representações, incluindo
notas de campos, entrevistas, conversas, fotografias, gravações e anotações
pessoais. (DENZIN e LINCOLN, 2005 apud FLICK, 2009, p. 16)

Na coleta de dados no processo metodológico, é importante considerar a influência que o pesquisador exercer
sobre o campo e sobre os sujeitos no momento da coleta de dados. Por esse motivo vale insistir em uma
postura ética e coerente a fim de que não prejudique a qualidade do resultado. No caso dessa pesquisa os
participantes foram tratados como parceiros não apenas como um banco de dados.

Resultados da Pesquisa

Para a coleta dos dados foi pedida a colaboração dos participantes da pesquisa para responderem ao
Questionário Cyberbullying no Ensino Médio (QCEM).

Os discentes participantes da pesquisa foram 40, desses 34- nunca foram vítimas e 6- afirmaram-se vítimas
do cyberbullying.

O questionário tem uma introdução a cerca da utilização das TIC de forma ilícitas por parte de muitos jovens
escolares, solicitando-se em seguida a participação dos alunos de forma sincera e empenhada no
preenchimento do questionário.

O questionário é composto por 9 questões de resposta fechada. Os itens apresentam diferentes opções: sim,
não, nunca, algumas vezes, muitas vezes.

Nossa análise partiu das vítimas do cyberbullying, ou seja, das 6 vítimas. A idade das vítimas é entre 15 a 16
anos, sendo 4 homens e 2 mulheres. As vítimas não conseguiram identificar os agressores, e nem fizeram
nada para se livrarem dessa situação de vítima, a ajuda partiu dos espectadores de forma espontânea. Os
programas utilizados pelos agressores para ofenderem as vítimas foram: you tube (4 vítimas), facebook (1
vítima), Whatsapp (1vítima). Três alunos foram vítimas através de boatos sobre sua vida, dois por meio de
comentários sexuais, e um através de assédio. Quem ajudou a resolver essa situação foram: pais (1 vítima),
professores (2 vítimas), amigo (1 vítima), outros (2 vítimas). De acordo com todas as vítimas os boatos eram
imaginários.

Dessa forma, percebe-se que o cyberbullying chega até a vítima de diferentes formas, tanto para o público
feminino como para o masculino, e o auxilio para livrarem-se dessa situação principalmente de pessoas
próximas a essas vítimas.

Considerações Finais

Uma vez que nenhuma vítima fez a opção de fazer algo contra os agressores, para conter as agressões,
salienta-se a importância de uma educação mais sistemática relativamente às estratégias de segurança desde
idade precoce.

É um assunto ainda pouco debatido nas escolas, por este motivo, é plausível que a escola fortaleça os laços
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com seus alunos, tentando melhorar a intervenção entre todos, ou seja, família também tem que formar elos
com a escola, e assim, trabalhando juntos poderá ter uma percepção mais aguçada deste tipo de
comportamento.

De forma mais prática a comunidade escolar como um todo, deveria organizar palestras para pais, alunos e
professores, a fim de gerar debates sobre a temática, e assim, o ganho seria de todos os participantes.
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