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Redes Sociais Virtuais (NUNES, 2012)

◦ Ampliam nossas possibilidades de socialização.

◦ Ao participar de redes sociais agregamos novas possibilidades:

interagir com 
amigos com 

mais 
frequência

conhecer e ter 
acesso às 
ideias de 

pessoas que 
não fazem 

parte de nosso 
círculo de 
amizades

tornar visível a 
nossa prática 

social

acompanhar 
nossos amigos 
ou conhecer 

novas pessoas 
pelo que estão 
“fazendo” no 
mundo virtual. 



Características

Mundo 
Virtual

Mundo 
real

• Permanência do conteúdo no espaço/tempo

• Ausência de controle conteúdo online

• Rápida propagação para grandes audiências

• Possibilidade de anonimato
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Dados FLACSO (2016)



E a escola?





O que temos visto?

Cresce o número de conflitos decorrentes do uso dos espaços 

virtuais:

◦ Estratégias punitivas: após o problema já ter ocorrido 

◦ Transferência do problema: pais, polícia, justiça...

◦ Não trabalha de forma preventiva (programas pontuais e não 

sistematizados, palestras)



É lei!

◦ LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015.

◦ 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).

◦ 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.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.185-2015?OpenDocument


O que fazer?

◦ Ortega-Ruiz et al (2013) há a necessidade de compreendermos as redes 

sociais e a Internet como mais um local de convivência entre os atores 

escolares (alunos, professores e famílias)- ciberconvivência.

◦ Formação de professores: compreensão do fenômeno e estratégias 

educativas.

◦ Parcerias com as famílias.

◦ Projeto Antibullying- ações específicas ao cyberbullying: INTERVENÇÃO e 

PREVENÇÃO.



Ações preventivas

◦ Trabalho com valores morais (espaço para apropriação racional de valores).

◦ Formação dos alunos que iniciam o uso das redes sociais e passam a se relacionar por 

meio delas (Fundamental I e II):

Reflexão sobre problemas advindos do meio online/Sujeito Ativo.

Educação digital: a tecnologia como objeto de conhecimento.

◦ Sistema de apoio entre pares (equipes de ajuda, cybermentores).



Conteúdos que podem ser abordados 
em atividades

◦ Os diferentes tipos de agressões virtuais

◦ Segurança

◦ Privacidade (público X privado)

◦ O papel do espectador e daquele que ajuda a replicar

◦ Vício em internet

◦ Perda de controle e manipulação do conteúdo online

◦ Consequências do mau uso da Internet e das ações no meio virtual

◦ Julgamentos virtuais

◦ Empatia virtual

◦ Benefícios do uso da Internet e redes sociais

◦ Valores morais 

Exemplo de 

atividade



O que você está vendo? 

Rotina da Bússola: As perguntas usam 

como base os pontos cardeais para 

avaliar situações

O: O que tem de otimista (positivo) na 

situação?

N: O que tem de negativo?

L: O que mais podemos 

descobrir/discutir para avaliá-la melhor?

S: Qual a sua opinião?



Linchamento Virtual/julgamentos instantâneos 



◦CONTEÚDOS DE TRABALHO: Comunicação 
virtual/Impulsividade/Julgamentos 

◦OBJETIVOS: analisar e refletir sobre a situação, 
analisar as práticas online do ponto de vista ético, 
explicar as próprias ideias e explorar diferentes 
pontos de vista. 

◦Avaliação: Registrar com o grupo o que 
aprenderam com a atividade. 



Por fim...

◦ Convivência ética (real e virtual)- conteúdo da escola

◦ Cultura da escola: lidar com situações de âmbito virtual

◦ Prevenção (educação)

Alunos Famílias Professores Gestão
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