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INTRODUÇÃO

Estar conectado nas redes sociais para muitos parece uma necessidade. No entanto, a Internet está sendo

utilizada, muitas vezes, de forma inadequada, gerando transtornos tais como o Bullying virtual (Cyberbullying).

Este, acontece quando o usuário da rede virtual é agredido verbalmente por outros usuários utilizando na

maioria das vezes, informações pessoais das vítimas. Diante disso, a escola é um espaço favorável para que

aconteça a reflexão sobre o uso adequado das tecnologias digitais.

CONCLUSÃO

É importante que os jovens compreendam a melhor

maneira de usufruir e de se relacionar através das

redes sociais, conhecendo os riscos da exposição

inadequada às redes sociais e a divulgação de

dados em rede aberta. “Instituições como a escola

podem educar e criticar esses acontecimentos,

divulgando atividades e comportamentos

adequados para o uso da rede mundial de

computadores”. (GOMEZ, 2010, p. 127). Dessa

forma, houve a necessidade da elaboração e

aplicação de um Projeto de Intervenção Pedagógica

voltado à esse tema para alunos do segundo ano do

Ensino Médio do Colégio Estadual Pato Bragado.

Figura 1: Cena do filme “Cyberbullying”.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

SOBRE O BULLYING VIRTUAL
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Através da aplicação do Projeto de Intervenção

Pedagógica, foi possível perceber que houve interesse

por parte dos alunos em relação ao tema abordado.

Os estudantes foram questionados sobre o significado

da palavra “Sexting”, mas nenhum soube explicar.

Alguns tentaram dizer mas sem sucesso. Após

esclarecimentos do que se trata o exposto a cima,

foram feitos questionamentos aos alunos se já havia

ocorrido casos dessa natureza no ambiente escolar.

As respostas foram impressionantes pois, a grande

maioria relatou situações variadas que envolviam

adolescentes do Colégio em escândalos virtuais e,

como os colegas se comportavam após verem as fotos

em rede aberta. Segundo eles, muitas brigas

ocorreram por conta da divulgação de vídeos na

internet. Alguns declararam ter amigos que sofreram

ofensas no ambiente escolar e essas ofensas

continuaram com a adesão às redes sociais atuais. Os

alunos declararam ter se surpreendido com as cenas

assistidas no filme “Cyberbullying”. Alguns chegaram a

dizer que não parecia ser tão ruim o ato de Bullying

virtual pois, por estarem do outro lado da tela do

computador, parecia não afetar diretamente a vítima.

Diante da leitura da Lei 18.118 de 2014 que proíbe o

uso de parelhos tecnológicos em ambientes escolares

sem orientação para fins pedagógicos, os alunos

alegaram ter os mesmos direitos que os professores e

Equipe Pedagógica quanto a esse uso pois, de acordo

com eles, a lei é clara e não se restringe apenas aos

alunos. Porém foi explicado que cabe a cada membro

escolar agir eticamente respeitando a lei para melhoria

no convívio social.

Este Projeto teve como objetivos: Discutir com os

alunos o que pode ser classificado como exposição

inadequada do corpo nas redes sociais (Sexting),

suas causas e consequências; Orientar sobre o

surgimento do Bullying Virtual e as implicações para

a vítima e o agressor; Destacar os perigos da

exposição de dados pessoais em rede aberta;

Apontar situações em que as Leis que penalizam

por danos morais e direito à imagem podem agir;

Discutir a Lei que proíbe o uso de aparelhos digitais

no ambiente escolar (Lei 18.118 de 2014). E ainda,

os danos psicológicos causados às vítimas de

Cyberbulliyng. O tema foi trabalhado através de

textos relacionados ao assunto assim como:

dinâmicas, vídeos informativos e o filme “ Bulliyng

Virtual “ com o intuito de provocar reflexões sobre

as possíveis buscas de soluções contra postagens

indevidas e agressões virtuais.


