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Crimes virtuais: saiba como se defender
Educadores são alvo de ameaças, ca lún ia e difamação na internet

la é a mais chata do
mundo, idiota, sem
graça. Se eu pudesse a
matava", diz uma alu-

na a respeito de sua professora em uma
comunidade na internet formada por
cerca de 70 estudantes que afirmam
odiar a profissional. Em uma busca no

site de relacionamentos mais popular
da internet, o Orkut, e possível encon-
trar vários grupos como esse, criados
por adolescentes para criticar ou mes-
mo ofender professores.

A internet tornou-se arma peri-
gosa nas mãos de alunos que querem
de alguma forma atingir seus pro-
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fessores. Eles são vítimas cada vez
mais comuns dos ataques virtuais,
que podem abalar a carreira e vida
pessoal. As ferramentas são varia-
das: desde comunidades ofensivas
em sites de relacionamentos até blo-
gs difamatórios ou imagens e vídeos
constrangedores do professor publi-
cados sem autorização na rede mun-
dial de computadores.

Na avaliação de Rodrigo Nejm,
diretor de prevenção da SaferNet
Brasil - organização não governa-
mental criada para combater o uso
indevido da internet -, conflitos en-

tre professores e alunos são proble-
mas normais. Entretanto, com a in-
ternet, atinge-se uma dimensão
muito maior. "Esse tipo de brinca-
deira sempre aconteceu em todas as
escolas. Era uma caricatura do pro-
fessor que um aluno fazia escondi-
do, um cochicho em sala de aula,
mas, quando ela ganha como aliado
os recursos da internet, isso se torna
uma violência muito mais agressiva
do que a piadinha que ficava restrita
aos muros da escola", compara.

As conseqüências de uma infor-
mação ou imagem publicadas in-
devidamente na internet são po-
tencializadas em função da rápida
velocidade com que os dados se es-
palham. Independente do colégio ou
da cidade em que o professor mora,
a humilhação sofrida por ele torna-
se pública e ultrapassa o controle da
escola.

Para o especialista em segurança
na internet, a maioria dos estudan-
tes não tem a dimensão da gravidade
desses atos. "É importante mostrar
para os alunos que há uma respon-
sabilização jurídica, não é uma sim-
ples piada. Esse tipo de violência é
considerado crime", alerta.

COMO AGIR
Professores vítimas de ataques vir-
tuais podem acionar a Justiça para
remover os conteúdos ofensivos da
internet ou mesmo pedir reparação
pelo dano sofrido. "A minha suges-
tão é que o fato seja primeiro comu-
nicado à direção do colégio e aos pais
dos alunos para se buscar uma solu-
ção consensual, por meio do diálo-
go", aconselha o diretor de informá-
tica da Associação dos Magistrados
do Brasil (AMB), Rafael de Menezes.
Caso o problema não seja resolvido,
Rafael acredita que o professor de-
ve consultar um advogado para ir à
Justiça. Os autores podem ser con-
denados pelo crime de injúria ou da-
nos morais.

O primeiro passo é imprimir as
mensagens de email ou reproduções
das páginas do site em que elas fo-
ram publicadas para poder compro-
var as ofensas. Alguns especialistas

recomendam que o material seja re-
gistrado em cartório, mas não há um
consenso sobre a necessidade des-
se procedimento. De posse das pro-
vas, a vítima deve registrar um bole-
tim de ocorrência cm uma delegacia
e procurar um advogado.

Um fator pode complicar a pu-
nição dos responsáveis: o anonima-
to. Muitos alunos se escondem atrás
de perfis ou e-mails falsos. Ainda
assim, o provedor de internet, que
é responsável pela hospedagem dos
conteúdos, pode ser responsabiliza-
do judicialmente. "Mesmo que o site
seja gratuito, ele tem que criar um
sistema de controle de identificação
do usuário. Ele pode ser responsa-
bilizado civilmente", explica a pro-
fessora da Faculdade de Direito da
UnB (Universidade de Brasília), Ana
Frasão. O provedor pode ser penali-
zado também caso omita ou demore
a retirar o conteúdo inapropriado do
ar quando a remoção for solicitada
pelo professor.

Se o agressor for identificado,
ele pode ser punido dentro dos limi-
tes estabelecidos pelo ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente).
"Adolescente não comete cri-
me no Brasil, mas ato infracional.
Entretanto, o que ele fez é equiva-
lente a um crime e pode ser respon-
sabilizado na Justiça da Infância e
Juventude", explica Rodrigo Nejm.

Caso o juiz determine o paga-
mento de indenizações por danos
morais, são os pais que deverão ar-
car com a dívida e a família po-
de ser considerada corresponsável.
"Os pais respondem civilmente pe-
los atos dos filhos menores, mas não
criminalmente. Um crime como ca-
lúnia ou uma ameaça tem repercus-
são penal e civil. No cível, ataca-se
o bolso do infrator, buscando uma
indenização para compensar o da-
no moral sofrido pela vítima", apon-
ta Rafael.

Há notícias de indenizações que
chegaram aos R$ 100 mil. Mas, de
acordo com Ana Frasão, os juizes es-
tão mais cautelosos na hora de esti-
pular os valores. "Isso ocorreu quan-
do começou a surgir esse tipo de
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ação e não havia um parâmetro. Vai
depender da gravidade da ofensa, da
situação econômica do ofensor e da
vítima. Hoje são raras as indeniza-
ções fixadas em valores acima de R$
10 mil", explicou.

Segundo a professora da UnB, o
julgamento desses casos é contro-
verso porque envolve o princípio da
liberdade de expressão. "O limite é a
honra das outras pessoas. Se um aluno
não gosta do professor, é legítimo que
diga que ele não é um bom professor ou
um profissional despreparado. Outros
dirão que é excesso. Mas não há dúvi-
das quando o objetivo da crítica é dene-
grir a honra e a imagem das pessoas",
aponta Ana.

MOTIVAÇÃO AMEAÇADA
Dependendo da gravidade da ofensa
e das conseqüências geradas pela in-
formação que foi divulgada na inter-
net, não há indenização que possa re-
parar os danos sofridos pelo professor.
A motivação e o rendimento do profis-
sional podem ser gravemente abala-
dos. "Dependendo do conteúdo - se for
ameaçador ou constrangedor - o pro-
blema afeta o desempenho do docente
porque ele perde o estímulo. Ele fica se
perguntando quem fez aquilo, todos os
alunos viram suspeitos; é um estres-
se muito grande. Ele pode até ter pro-
blemas emocionas e depressão", ava-
lia a especialista e pesquisadora sobre
bullying, Cléo Fante.

Para o diretor de prevenção da
SaferNet, os ataques virtuais atingem
principalmente a autoestima da ví-
tima. "Em muitos casos, parte-se de
uma característica física - careca, gor-
do ou muito magro - e, a partir daí, são
inventadas outras coisas. Isso fere vio-
lentamente a autoconfiança do edu-
cador porque não se restringe a uma
criança ou uma turma, mas atinge to-
da a sua rede social. Em alguns casos,
ele deixa a escola", alerta o especialis-
ta.

O professor de língua portuguesa e
inglesa Rafael Vasconcelos, de Jundiaí
(SP), preferiu resolver a questão dentro
dos muros da escola quando mensa-
gens difamatórias contra ele foram pu-
blicadas no Orkut. Uma aluna apaixo-

nou-se pelo docente e usou a internet
para difamá-lo. Apesar de conversar com
a menina e impor os limites necessários,
ele era perseguido com ligações no meio
da madrugada. Como não era correspon-
dida, ela recorreu ao Orkut.

"Os meninos da escola começa-
ram a questionar a minha sexualida-
de porque, na cabeça deles, eu deve-
ria me envolver com a aluna. Eu uso
muito a internet como meio de atua-
lização, estudo e lazer. Certo dia, en-
trei em uma comunidade do Orkut e
me deparei com uma enxurrada de
alunos dizendo que eu era homosse-
xual. Começaram a criar perfis falsos
com minha foto e me relacionando a
travestis", conta Rafael.

O professor não teve o apoio que
esperava da direção do colégio público
onde lecionava. O fato foi minimiza-
do e tratado como "coisa de adolescen-
te". O problema só foi resolvido quan-
do Rafael teve uma séria conversa com
a aluna. "Expliquei a gravidade do que
estava acontecendo e, em 24 horas, tu-
do foi apagado do Orkut", diz. O edu-
cador ficou aliviado com o fim das ca-
lúnias, mas lembra que aquele foi um
período difícil. "Foi triste. Eu passei a
não ter mais vontade de freqüentar a
escola, comecei a faltar. Quando eu ia,
já não era mais aquele professor amigo
que costumo ser", compara.

PREVENIR É O MELHOR
REMÉDIO
Especialistas em segurança na inter-
net e pedagogos são unânimes: a me-
lhor forma de evitar que um problema
como esse ocorra na escola é a preven-
ção. Debates sobre o uso consciente e
responsável da internet devem ser in-
cluídos na rotina escolar. "Falta orien-
tação. Colocaram tantas ferramentas à
disposição da criança e do adolescente,
mas não ensinaram a utilizá-las com
respeito e ética. Eles estão em fase de
desenvolvimento e formação. Quando
não são bem orientados, cometem ati-
tudes inconseqüentes sem saber que
elas são passíveis de punição, inclusi-
ve da lei", aponta Cléo Fante.

Se o caso já tiver ocorrido, é possível
transformar o fato em uma oportuni-
dade para o debate. Quando um aluno

utilizar a internet para ofender profes-
sores ou outros membros da equipe, a
escola tem uma chance de tratar do te-
ma, desde que preserve a identidade das
vítimas.

Rodrigo defende que restringir o uso
da internet não é a solução do proble-
ma, ao contrário do que acreditam mui-
tos pais e escolas. "Não é se proibindo o
uso do computador que isso vai deixar
de acontecer. O importante é que seja
feita uma orientação permanente, den-
tro e fora da sala de aula", afirma. M

FIQUE SEGURO NA INTERNET
O site www.safernet.org.br apre-
senta uma cartilha sobre como na-
vegar com responsabilidade. Com
ilustrações e uma linguagem sim-
ples, o material é ideal para ser tra-
balhado com crianças e adolescen-
tes. A cartilha está disponível para
download e pode ser uma boa fer-
ramenta para que o professor tra-
te do tema em sala de aula. Confira
algumas dicas:

• Você distribui qualquer foto sua
no mural da escola? Então, pense
bem antes de publicar algo na in-
ternet. Uma vez na rede, é muito
difícil controlar o uso.

• Comunique-se com educação.
Respeito deve valer em qualquer
espaço e com qualquer pessoa,
mesmo aquelas que não conhe-
cemos.

• Nunca divulgue senhas, nome
completo, endereços, números
de telefone ou fotos íntimas.
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