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As tecnologias digitais nos modificaram, mudamos e ampliamos o uso destes 

aparatos, estamos dependentes e diariamente envolvidos com seu uso, para quase tudo. 

A quantidade de tempo nas redes sociais digitais expõe de certa forma nossas crianças e 

adolescentes a essa nova característica de delitos, os crimes virtuais. Partindo desta 

necessidade, de abordar e debater esses assuntos em sala de aula é que realizamos no 

ano de 2015, em uma Escola Pública do Município de Florianópolis um Projeto Escolar 

que debatia e problematizava os Crimes Virtuais. Estes 150 estudantes que participaram 

destas dinâmicas tem entre 9 e 11 anos e as temáticas eram trazidas por eles, teorizadas 

e pesquisadas na internet.  

Sendo assim, percorremos no mestrado o caminho inverso, através da escuta 

destes alunos e alunas, revivemos e retiramos as impressões destes estudantes sobre o 

projeto vivido no ano de 2015. A questão levantada na pesquisa é: qual a percepção dos 

alunos e alunas participantes do projeto como usuários da internet e das redes sociais 

digitais? Quais suas impressões, lembranças e relevâncias com relação ao tema 

abordado? O objetivo principal foi investigar as percepções destes alunos e alunas 

participantes do projeto, no que diz respeito às suas ações nas redes sociais digitais. Por 
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meio do embasamento teórico que nos deu subsídios para este estudo, nos 

aprofundamos no campo teórico do ciberespaço, espaço onde os sujeitos ubíquos 

praticam e/ou percebem atitudes ilícitas, dialogando com os autores Santaella (2004, 

2013); Lemos (2002, 2015); Serres (2013) e Sibilia (2012); na Teoria Ator-rede, nosso 

quadro teórico metodológico que estuda a relação entre humanos e não-humanos, no 

nosso caso, alunos e crimes virtuais, a teoria Ator-Rede, nos fundamentando nos autores 

Latour (2013, 2016); Lemos (2013), e com relação à temática de crimes virtuais, nosso 

diálogo será principalmente com o autor Colli (2010). 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo estudo de caso (YIN, 2001), de cunho quali-

quantitativa, onde aplicamos um questionário com questões abertas e fechadas que 

versou sobre os aspectos: temas mais marcantes abordados no projeto (roubo de senhas 

e dados, cyberbullyng, sexting, crimes de ódio, etc), conversas realizadas com 

familiares, parentes ou amigos, prática de algum crime virtual (ele mesmo ou algum 

conhecido) e, por fim, caso o projeto fosse realizado hoje, o que deveria ser diferente. A 

segunda etapa da pesquisa foi uma entrevista coletiva (grupo focal) onde aprofundamos 

as questões do questionário mais a coleta dos sentimentos e impressões dos 

participantes do projeto realizado em 2015.  

Com as falas dos alunos emergiram cinco categorias de análise e, entre os 

resultados mais significativos, observamos o perigo que estes alunos estão expostos e 

como o projeto em muitos momentos foi o mediador e responsável pelas transformações 

no comportamento dos alunos e alunas. 

 

Temos consciência de que a pesquisa deve ser constante no ofício de ser 

professor. A curiosidade não deve jamais nos abandonar, pois é a mola propulsora, a 

grande fonte de incertezas. Incertos, porém precisos de que somos seres incompletos, 

inconclusos e sempre em busca de algo. Imaginávamos que estávamos à procura 

derespostas para alunos e outros mestres e acabamos as encontrando para além das 

expectativas. 

Abordar a temática dos crimes virtuais nas redes digitais, junto a estudantes em 

sala de aula é desafiador, uma vez que poucas pesquisas e estudos têm sido feitas no 

âmbito da educação. Assim, nossa proposta é promover, por meio deste estudo, uma 

reflexão para a ação consciente e consistente dos docentes, a partir da escuta atenta dos 



alunos que vivem de maneira intensa as possibilidades e também os riscos que a rede 

digital traz, especialmente com relação aos crimes virtuais. 

Como pais e educadores, temos o pensamento de que estamos sempre atrasados 

em relação às tecnologias digitais do que as crianças e os adolescentes. Queremos 

sempre aprender a manipular todos os aparatos. De fato, muitos adultos se sentem  

inseguros  em  navegar  no  ciberespaço.  Mas será que precisamos saber tudo sobre as 

tecnologias digitais para educar nossas crianças para uma navegação segura nesse 

espaço virtual? Será que sem dominar toda a tecnologia podemos instruir nossas 

crianças e adolescentes?  

Primeiramente, precisamos discutir sobre cidadania, respeito e ética. Três 

palavrinhas chave e úteis para qualquer conteúdo ou abordagem pedagógica. 

Lembramos que é impossível estar totalmente atualizados das inovações, pois não  

damos  conta  de  tantas  novidades,  mas  princípios  e  valores têm que ser levados 

para todos os espaços por nós visitados, inclusive o virtual. 

Para concluir esta reflexão, aproximamo-nos mais uma vez de Paulo Freire 

(2014), que nos leva a compreender que a educação é sim uma forma de intervenção no 

mundo. Ela é um meio para aplicarmos a coerência entre o que falamos e fazemos; 

razão para viabilizarmos o diálogo que carrega consegue inquietação e curiosidade. 

Falar em dialogicidade para Paulo Freire não é um simples diálogo, uma conversa entre 

duas pessoas, mas sim se curvar a palavra do outro, em que despido do que sei, mas 

com intencionalidade, construo com ele nosso conhecimento para uma sociedade menos 

injusta e melhor para vivermos em um bem comum. 
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