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RESUMO

Você sabia que a internet não trouxe apenas coisas boas? A internet tornou exposta
a vida de cada um, foi capaz de expor o melhor e o pior do ser humano e, além
disso, foi capaz de mascarar a realidade. Esse artigo mostra que a partir da
convergência digital é possível identificar e compreender a ampliação do conceito de
bullying e o fator que torna o Facebook uma ferramenta de disseminação de
cyberbullying. A partir de uma análise crítica sobre a plataforma, o artigo traz uma
pesquisa qualitativa baseada em referências bibliográficas onde é possível
compreender de que forma é utilizada a rede social e que, atualmente, usuários não
compreendem a dimensão que os discursos têm dentro dela.

Palavras-chave: Convergência Digital. Facebook. Bullying. Cyberbullying.

ABSTRACT

Did you know that the internet did not just bring good things? The Internet has
exposed the life of each one, was able to expose the best and the worst of the
human being and, in addition, was able to mask reality. This article shows that from
digital convergence it is possible to identify and understand the magnification of the
concept of bullying and the factor that makes Facebook a tool for the dissemination
of cyberbullying. From a critical analysis on the platform, the article brings a
qualitative research based on bibliographic references where it is possible to
understand how the social network is used and that, currently, users do not
understand the dimension that the discourses have within it.

Keywords: Digital Convergence. Facebook. Bullying. Cyberbullying.
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1 INTRODUÇÃO

Com a evolução da tecnologia, especificamente das redes sociais e
dispositivos, foram criadas novas formas de vínculo e diálogo entre as pessoas. Por
meio destas plataformas a sociedade aproximou-se cada vez mais e tornou-se
exposta na internet. Conversas que, antigamente, amigos tinham em mesas de bar,
agora podem se propagar ao redor do mundo. Nasceu então, uma nova forma de
interação, que faz os usuários, além de estarem mais próximos, interagirem entre si.
Discursos positivos e negativos espalham-se com (ou sem) o consentimento dos
envolvidos.
A abordagem principal deste artigo é compreender a ampliação do conceito
de bullying a partir da convergência digital, visto que a prática dos discursos de
preconceito mudou com o passar dos anos. Ao fazer uma comparação da realidade
com o Facebook, rede social abordada nesse artigo, é possível pensar que dentro
da plataforma existem grupos, pessoas que pensam/agem da mesma forma e que
acabam se conectando. Isso pode ocorrer não somente por casualidade, mas
também pelo Filtro da Bolha, um conjunto de dados que aproxima pessoas na rede.
Os filtros da rede social não só interferem dentro da rede mas na vida real também.
Nesta perspectiva serão analisados o conceito e a propagação do bullying
antes e depois da era digital, bem como fatores que podem influenciar a
disseminação desse fenômeno social. Aqui entende-se “fenômeno social” a partir da
definição apresentada por Triviños (1987, p. 126): “Todo fenômeno social estaria
constituído por atos, atividades, significados, participação, relação e situações.”
Ampliar essas definições torna-se necessário para o total entendimento das
abordagens que serão apresentadas nesta análise. Segundo Triviños (1987), pode
ser classificado como fenômeno social acontecimentos que contemplam:
 Ações: que se desenvolvem em uma situação cujas características
principais, em relação ao tempo, estariam representadas por sua brevidade. Esta
poderia ser medida em horas, minutos, segundos.
 Atividades: representadas por ações em uma situação mais ou menos
prolongada e que poderiam ser estudadas através de dias, semanas, meses. Já os
significados manifestam-se através das produções verbais das pessoas envolvidas
em determinadas situações e que comandam as ações que se realizam.
 Participação: é o envolvimento do sujeito ou adaptação do mesmo a uma
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situação em estudo.
 Relações: surgem no intercâmbio que se produz entre várias pessoas que
atuam numa situação simultaneamente e toma as características de inter-relações.
 Situações: constituídas pelo foco em estudo, pela unidade que se
pretende analisar.
Partindo desses pressupostos é possível dizer que o cyberbullying é um
fenômeno social, pois ocorre a partir da interação dos sujeitos nas redes sociais
ampliando o conceito de bullying para o meio digital. Nas redes sociais, indivíduos
compartilham um espaço comum de interesses, necessidades e metas para a
interação, comunicação, colaboração e a partilha de conhecimento. Desta forma, é
importante perceber qual o fator que torna o Facebook uma ferramenta de
propagação de bullying? Visto que essa rede é considerada a maior mídia social do
mundo.
Para esclarecer estes conceitos, será necessário apropriar-se de ideias
lançadas por autores que contemplam o diálogo em si, o bullying, cyberbullying, bem
como cyber espaço, além da convergência de mídias e o Facebook. Desta forma,
esta pesquisa qualitativa busca aprofundar esses assuntos, interpretá-los e
exemplificá-los com intenção de compreender melhor esse recorte da realidade.
Através de uma investigação etnográfica, valendo-se da revisão bibliográfica,
observa-se que a descrição do real cultural em uma sociedade está relacionada com
os significados válidos para os sujeitos. Sendo assim, compreender como começou
o discurso sobre bullying na sociedade será o início dessa investigação.
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2 CYBERBULLYING: NARRATIVAS DO DIGITAL QUE TRANSFORMAM O REAL

Para compreender o cyberbullying e dimensionar as maneiras como esse
fenômeno social se propaga pela sociedade é necessário contextualizar como surgiu
esse tipo de violência. Deve-se, também, observar quais são as forças discursivas
que tornam essas ações em práticas exercidas e copiadas pelo indivíduo na
atualidade. Desconstruir verdades pré-estabelecidas facilitará o entendimento.
Segundo Quintanilha (2011), o termo bullying foi utilizado pela primeira vez
por Dan Olweus, professor e pesquisador da Universidade de Bergen, na Noruega.
Foi Olwues que levantou os primeiros estudos sobre o assunto na década de 1970.
O pesquisador começou a observar atitudes suicidas entre os jovens e descobriu
que muitos haviam sofrido alguma forma de agressão, portanto, mencionou que o
bullying se tornou um mal estar social e que deveria ser combatido a fim de ser
radicalizado da sociedade.
Em seus estudos Olweus (1993) afirma que o bullying geralmente é definido
como um ato ou comportamento agressivo, intencional, realizado por um grupo ou
um indivíduo contra uma vítima que não pode facilmente se defender. Existem vários
tipos principais de bullying:

físicos, verbais, relacionais e indiretos (SMITH;

MADSEN; MOODY,1999). Muitas vezes o bullying começa como uma brincadeira,
que acaba se tornando um dano maior e persistente. A vítima, geralmente apresenta
um certo medo, que é facilmente percebido pelo agressor.
Barbosa Silva (2010) salienta que bully significa “valentão”, “mandão, “brigão”,
e bullying é a palavra derivada, a qual corresponde a atitudes violentas, sejam elas
físicas ou psicológicas, de caráter intencional, praticadas por alguém sobre outra
pessoa. Smith et al. (2009), dizem que, além de ser um abuso sistemático de poder,
bullying (palavra de origem inglesa) está presente em diferentes contextos durante a
infância, adolescência e vida adulta. Onde há o abuso de uma situação em que
existe relação de poder, existe um espaço propenso à violência, e, portanto, ao
bullying.
Fante (2011) cita que as pessoas que praticam o bullying não possuem
motivos evidentes, mas seus atos causam dor e sofrimento e ainda possibilitam a
intimidação. Por consenso entre os pesquisadores brasileiros, o termo bullying é
chamado, também, de assédio moral.
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Levando em conta o artigo 5° da Constituição Federal, todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas na prática cada indivíduo faz
pré-julgamentos, com o que acredita ser a sua verdade absoluta. Calhau (2011) fala
que por não existir uma palavra na língua portuguesa capaz de denominar
o bullying, existem

ações:

apelidar,

ofender,

encarnar,

sacanear,

humilhar,

discriminar, excluir, isolar, intimidar, ignorar, perseguir, assediar, aterrorizar,
amedrontar, tiranizar, dominar, agredir, entre outros.

2.1 Bullying como discurso: materialização de sentidos

Aquilo que constitui o sujeito socialmente não é sua identidade como sujeito,
mas a ideia de pertencimento a um grupo social. O sentimento de pertencimento é
visto por Martín-Barbero (1996) como “espaço de integração e comunicação para a
circulação e popularização de sentidos”. O pertencimento acaba se tornando uma
forma de ampliar a busca por inclusão na sociedade. É através do comum social
que as informações são propagadas e assim representam o que é buscado e
circulado diariamente, em determinado tempo e espaços sociais definidos.
Disso se compreende que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer
época, é preciso considerar as condições históricas para o aparecimento de um
objeto discursivo que o garante “dizer alguma coisa” e se relacionar com outros
objetos. O discurso, enquanto um conjunto de enunciados que se apoiam em uma
mesma formação discursiva, não possui apenas um sentido ou uma verdade, ele
possui, acima de tudo, uma história que articula com o que pensamos, dizemos e
fazemos em determinado período.
Para o filósofo Michel Foucault (2012), discurso é conhecimento, pois se
relaciona com a forma pela qual as pessoas percebem e interpretam o mundo. Cada
sociedade tem seus propósitos culturalmente estabelecidos na ordem de diferentes
discursos que podem definir as condições de existência.
A produção do discurso é, ao mesmo tempo, controlada, selecionada,
organizada, e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por
função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento
aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 2012,
p.8-9)
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Sendo assim, discurso é um modo de analisar os enunciados que mudam ao
longo do tempo, pois são objeto de luta, regulados por uma ordem do dizível,
definida no interior de lutas políticas. Os meios de comunicação, por sua vez, são
ferramentas de disseminação de discursos. O que antigamente se compartilhava
entre rodas de amigos, agora se propaga a partir das redes sociais.

2.2 Cyberbullying como consequência da convergência

A internet promove uma nova realidade, onde se pode encontrar e interagir
com pessoas, onde se propagam conteúdos, onde se criam grupos com interesses
em comum, onde se salvam dados e informações relevantes e onde, principalmente,
se propagam diversas formas de discursos. Nos anos 90, era possível encontrar um
público mais seleto na internet, visto que eram necessários modens e acesso a rede
discada, já nos dias atuais tudo se tornou mais fácil, com a internet Wi-Fi, Fibra
Ótica, 3G e 4G o comportamento do usuário mudou.
Esse novo local criado a partir da internet se chama cyber espaço e em
conjunto com diferentes tipos de telas possibilitam que o usuário navegue em uma
outra realidade. O cyber espaço, segundo Wark (1992), poderia ser uma alternativa
para fugir, recriando a ideia de comunidade, não de forma convencional.
Nesse novo ambiente é possível deixar transparecer o melhor e o pior de
cada pessoa, a rede cibernética é muito ampla e conforme a evolução dos meios de
comunicação e dispositivos de interatividade ela passou de favorável à prejudicial. A
convergência tornou o crescimento do cyber espaço possível, trazendo com ele seus
prós e contras. Para Jenkins (2009), a cultura da convergência deve ser
compreendida principalmente como um processo tecnológico que une plataformas,
trazendo, principalmente, interação.
A primeira mudança no processo de conversação mediada pelo computador
é a utilização e a criação de um novo ambiente de conversação. Trata-se de
um ambiente mediado, que, portanto, possui características e limitações
específicas, que serão apropriadas, subvertidas e amplificadas pela
conversação. O ambiente da conversação, assim, é o ciberespaço.
(RECUERO, 2012, p. 238).

Partindo da ideia que o cyber espaço recria o ambiente de uma forma virtual e
que não necessita efetivamente de confirmações reais, é possível observar que o
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mesmo possibilita que o sujeito seja quem e o que quiser. Assim surgiu o termo
cyberbullying, ao contrário do bullying, quando ocorre o cyberbullying, é possível
ocultar a identidade do agressor por trás de um computador ou de perfis falsos na
rede. Esse anonimato torna mais fácil o ataque, já que o agressor não tem contato
físico com a vítima (DONEGAN, 2018). Praticar cyber bullying significa usar a rede
virtual para praticar bullying, com o intuito de hostilizar, difamar, insultar indivíduos
próximos e até mesmo distantes.
Dentro da realidade virtual e fora dela existem grupos, FernBack e Thompson
(2018) definem essas comunidades virtuais como relações sociais que se formam
através do contato em locais específicos da rede (como grupos em redes sociais). A
partir disso, os diversos indivíduos reúnem-se por um senso comum, e não por uma
associação geográfica. Bauman (2003) acreditava que a comunidade virtual era algo
bom, devido aos significados que a palavra traz, prometendo prazeres, sendo um
lugar confortável, aconchegante, mas internet não possibilitou ao cyber espaço uma
realidade totalmente saudável e livre de negatividade, muitas vezes o ambiente livre
e “liberado” pode vir a ser um estimulador de violência.
Diferente de conversas em uma praça, onde pode-se rever amigos de
infância, dentro do cyber espaço é possível estar em qualquer lugar do mundo e
ainda assim rever pessoas próximas, além de hostilizar e agredir virtualmente
qualquer pessoa ao redor do mundo. Calhau (2011) fez uma comparação entre
pichações e agressões online, a transferência do ato concreto para o virtual deixou
os indivíduos tão vulneráveis quanto. Pichações feitas durante a noite e que
acabavam impunes evoluíram e se tornaram agressões virtuais em que os
praticantes se escondem através da rede.

3 FACEBOOK: A REDE SOCIAL QUE TRANSFORMOU O CYBER ESPAÇO

A rede social, segundo Bruno (2006) é uma forma de vigilância que não é
isolada e nem imobiliza as pessoas, mas algo que as mantém próximas, entrando
em conflito com o fluxo de ideias trocadas ocasionalmente. São imensos sistemas
de coleta de informações e dados que estão permanentemente no ciberespaço, a
rede social usa desses dados para conhecer cada usuário e entender exatamente o
que pretendem seguir e se identificar dentro da plataforma. Desde o início do
ciberespaço, a interação estava presente, mas de outras formas. Existiam
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ferramentas de trocas de mensagens, chats de conversas, sites para postagem de
conteúdos e disseminação de informação, mas após o surgimento do Facebook, foi
possível unir cada uma dessas vertentes em apenas um lugar.
O Facebook, foi lançado em 2004 por Mark Zuckerberg, quando era
estudante da Universidade de Harvard, com auxílio dos co-fundadores da rede
social: Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Eduardo Saverin. A rede social foi criada
para ser um meio de comunicação e conexão dentro da universidade. Após o
impacto causado pela mesma, a sua utilização se propagou para outras
universidades e começou a ser utilizada mundialmente. Em 2012 o Facebook já
atingia 1 bilhão de usuários ativos no mundo e servia como meio de interação entre
pessoas (NEEDHAM & COMPANY, 2007). Já em 2017, a rede social atingia 2,072
bilhões de usuários ativos por mês, segundo o jornal Estadão, em novembro de
2017.
A plataforma possibilita a troca de mensagens, publicações de fotos e vídeos
e também compartilhamentos, comentários e curtidas. Como a rede social foi criada
nos Estados Unidos existem algumas nomenclaturas mais especificas traduzidas
para o português: o conteúdo na verdade se chama post, curtir/gostar pode-se
chamar like, visualizar chama-se view, uma página chama-se fan page e assim tudo
que está ali, é possível traduzir para diversos países.

Além de publicações do

cotidiano, podem ser encontrados posts informativos, policiais, culturais e também
sobre entretenimento. Nesse contexto, as redes sociais acabam sendo utilizadas
para enviar imagens ou informações pessoais, sem dimensionar as consequências
ou alcance de cada conteúdo.
Para ser possível compreender um pouco mais da plataforma, devemos
dividir em duas vertentes, o perfil individual e a página/fan page. O usuário somente
pode utilizar a rede social após um cadastro na mesma, aceitando todos os termos
que a plataforma impõe. A partir disso, pode-se criar um perfil individual para
compartilhar informações pessoais, convidar pessoas para fazerem parte de seu
círculo de amigos, sendo um grupo seleto ou não, mas podendo expor ideias, fotos,
vídeos e tudo o que o usuário se interessa.

Quando página é criado um perfil

público gerado pela plataforma e que permite a organizações, empresas, serviços,
pessoas públicas gerar conteúdo para diversas pessoas. Essa página precisa ter
seguidores e também deve ser verificada pela plataforma, visto que é um local de
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expor o que a organização acredita e promover a conexão com usuários
(RECUERO, 2012).
Ao se conectar na rede social, surge uma página de início, chamada feed de
notícias, uma lista atualizada com o que os seus amigos estão compartilhando,
postando, curtindo e comentando dentro da plataforma. Nesse local é possível
interagir com diversas pessoas. Ali é possível observar o que está acontecendo no
seu círculo social, além de poder interagir com páginas de interesse pessoal.
Segundo Pariser (2012), o feed se tornou um dos maiores locais para troca de
informações na internet.
É possível, também, selecionar uma lista com o que o usuário gostaria de
visualizar no feed, pessoas e páginas que mais lhe interessam e bloquear suas
publicações para quem quer que seja – até mesmo criar grupos e direcionar posts
para grupos selecionados. Ao lado do feed de notícias existe o bate-papo, local
destinado à conversas com outros usuários que estão on-line na plataforma, podese criar grupos de bate-papo e convidar pessoas do seu círculo de amigos para
participarem.
O usuário, além de todas as possibilidades que a plataforma oferta, também
possui a linha do tempo/timeline, é o formato oficial de perfil e página, para que seja
possível visualizar cronologicamente as atividades do mesmo. Deve-se escolher
uma foto para o perfil do usuário, também conhecida como avatar, uma foto de
capa/cover e também colocar informações pessoais ali: família, estado civil,
trabalho, escola ou universidade, o que gosta e o que não gosta. A timeline
transforma aquele espaço em um livro aberto sobre o indivíduo.
O Facebook se aproxima cada vez mais da realidade, é possível conhecer
pessoas, se relacionar e até mesmo formar grupos com interesses em comum.
Esses grupos podem ser privados, apenas para convidados e podem ser públicos,
podem ser destinados a quem tem interesses em comum e até mesmo para debates
com pontos de vista distintos. Os grupos podem ser formados por quem está perto e
até mesmo por quem está distante, ali na plataforma, todos estão interligados.
Conforme a evolução da própria plataforma surgiram novos meios de
interação, novos botões e também ferramentas. Surgiu o “stories”, um local onde se
pode publicar imagens que ficarão por 24h no Facebook, assim podendo contar
histórias todos os dias. Agora as postagens não estão limitadas apenas à opção
curtir, também existem botões com reações: amei, uau, haha, triste e grr.
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Dependendo do post do usuário, não é preciso dizer que gostou de uma notícia triste
ou também que está triste com alguma notícia feliz, é possível reagir de diversas
formas ao que está presente no feed. Algumas vezes, em datas especiais, também
aparece a opção gratidão, quando o usuário clica, surge uma “chuva” de flores
roxas. Outra forma de interação é ao desejar parabéns, nos dias atuais, ao digitar
essa palavra, confetes passam por sua timeline. Por fim, a rede social ainda possui
uma parte onde pode-se gravar vídeos em tempo real, chamado live.

3.1 Filtro da bolha: por trás da rede social

Sabe-se que a internet, atualmente, tem seu acesso mais fácil e rápido, mas
cada usuário visualiza apenas uma parte dela. Existem diversos códigos na internet
que fazem com que redes sociais como o Facebook conheçam cada usuário da
rede. Nessa linha, podemos associar a rede social ao Filtro da Bolha, nomeado por
Pariser (2012). Esses mecanismos criam dados exclusivos para cada pessoa, de
acordo com estatísticas sobre o perfil de cada um, eles examinam atividades do
usuário, interesses, incluindo a forma com que ele se relaciona e como pretende ser
visto na rede.
Conforme o usuário vai acessando o Facebook, o seu aglomerado de códigos
vai construindo o filtro da bolha. Na timeline do Facebook, o algoritmo é o código
que ordena os elementos e dados de cada usuário, seguindo relevância e grau de
importância. “Um algoritmo é um procedimento que auxilia na realização de tarefas,
é algo por trás de qualquer programa de computador.” (SKIENA, 2008, p. 3).
Ainda seguindo a linha do autor da expressão Filtro da Bolha, é possível
compreender que o Facebook está proporcionando um ambiente com uma realidade
mascarada. Os algoritmos ocultam assuntos que divergem com os gostos do
usuário, tornando o seu ambiente de navegação propriamente feito para ele.
Marshall Mcluhan (1964) citou em uma entrevista sobre meios de
comunicação que “nós moldamos nossas ferramentas, e então nossas ferramentas
nos moldam”. Para ele, a plataforma é uma releitura do que o sujeito se interessa, o
que ele realmente precisa para viver em conexão com o mundo, sendo assim a
ferramenta é moldada pelos interesses do usuário. A partir disso, podemos
considerar que a ferramenta, quanto mais faz parte da vida do sujeito, ela se torna
tão essencial que acaba alterando a forma com que ele age.
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Segundo Sandvig (2014) não existe apenas um algoritmo no Facebook, é
uma junção de diversos dados e códigos, ele ainda salienta que durante o
crescimento da área da computação, houve controvérsias sobre o conceito de
algoritmo, devido a semelhança com outras áreas que utilizam da linguagem
numérica. Esses algoritmos acabam por ocultar grande parte de assuntos da rede,
visto que as especulações feitas por essa ferramenta acaba montando um conceito
sobre o usuário, que não precisa ser totalmente verdadeiro.
A partir dessas reflexões o filtro da bolha mostra-se como uma ferramenta
importante para aproximar sujeitos e amplificar assuntos que em outra mídia não
conseguiria obter o mesmo alcance. Esse filtro mostra uma realidade diferente para
cada usuário, aproximando pessoas que pensam/agem de forma parecida na rede.
O Filtro promove a interação de pessoas em uma bolha de assuntos, onde somente
o que possui interesse em comum é visualizado, com isso diversos temas não são
apresentados para um determinado grupo, fazendo-os viver em uma realidade
mascarada.
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4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente artigo, permitiu uma análise do discurso em si
e suas consequências. Além disso foi possível entender a interferência da internet
nas relações interpessoais e a mudança que a convergência digital ocasionou
nessas relações. Sendo assim, o bullying é consequência de um discurso
direcionado a um grupo social e o cyberbullying é uma consequência de um discurso
filtrado que é propagado na internet e suas plataformas.
A rede social tratada nessa pesquisa permite a disseminação de discursos,
bem como a disseminação de bullying. A partir da convergência digital foi possível
propagar qualquer tipo de discurso, incluindo o bullying, de forma muito mais ágil.
Sendo assim, a internet forma um ambiente virtual, cyber espaço, onde é possível
ser quem e o que quiser e o Facebook é apenas uma parte disso, é apenas uma
ferramenta de disseminação de discursos em meio a amplitude do cyber espaço.
O principal problema abordado nesse artigo foi o fator que tornou o Facebook
uma ferramenta de propagação de bullying. A partir da criação das funções de
interatividade, a plataforma não só proporcionou a conexão entre as pessoas, mas
também levou o usuário a experimentar uma liberdade sem fronteiras. Essa
possibilidade de curtir, comentar, reagir é usada a partir de interesses pessoais
interligados com culturas diversas. Os sujeitos manifestam suas percepções, muitas
vezes, baseados apenas na sua visão de mundo.
O filtro da bolha também pode interferir nas relações, visto que usuários com
pensamentos parecidos interagem entre si e usuários que têm divergência de
pensamentos são vetados da timeline. Cada usuário vive em uma bolha de
informações, não sabendo lidar com divergências de opiniões, devido ao recorte da
realidade ocasionado pelos filtros. Quanto menos o sujeito fala sobre determinado
assunto, algoritmos entendem o grau de relevância do mesmo e a partir disso, tudo
que for relacionado com ele será ocultado. Essa realidade mascarada acaba
interferindo nas relações entre as pessoas no Facebook, gerando um ambiente onde
apenas é tratado o que é relevante para um determinado grupo. Quando esse filtro
não é acionado as pessoas se sentem incomodadas com o “pensar diferente” do
outro, pois não se sentem pertencentes.
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Pode-se considerar que o conceito de bullying mudou, visto que,
anteriormente, discursos de ódio e preconceito eram disseminados em rodas de
amigos e era possível encerrar conversas que estavam tomando um rumo negativo.
Agora esses mesmos discursos de bullying podem se propagar muito rápido na
internet e nas plataformas criadas a partir da convergência digital. Por mais que o
usuário apague um post ou um comentário, outros usuários podem fazer captura de
tela, também conhecida como screenshot, e aquilo ficará salvo em bancos de dados
por um bom tempo.
A comparação da realidade propriamente dita com a realidade virtual é
constante, o bullying quando propagado virtualmente se torna muito maior e muito
mais grave. A interação interpessoal mudou de acordo com a evolução dos meios de
comunicação, o cyberbullying surgiu como um alerta do que pode acontecer quando
o sujeito não compreende as consequências trazidas com o surgimento da internet e
principalmente do Facebook. Sendo assim, com a compreensão promovida através
do artigo foi possível mensurar a parte negativa trazida com a convergência digital,
além da ampliação de conceitos e consequências a partir dela.
.
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