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Simpósio: 02 - OS DESAFIOS PARA O COMBATE À VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
HUMANOS NA INTERNET 
 
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo propor debates e deliberar propostas de soluções 
à violação de direitos humanos na internet, em se tratando da dignidade da pessoa humana. Este 
estudo se pauta na necessidade de buscar medidas de enfrentamento de tais transgressões, o que 
se aplica eficientemente às configurações sociais. A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento da pesquisa é de natureza exploratória e qualitativa, por meio de análises de 
casos e levantamentos bibliográficos. A proteção dos direitos humanos na internet é uma 
demanda contemporânea e em avanço, dadas as crescentes violações de direitos observadas no 
ambiente virtual. Em um mundo onde as barreiras são reduzidas por meio de novas ferramentas 
de comunicação e informação, intensifica-se a preocupação com o uso delas no exercício da 
vida social. Nesses termos, o acesso à internet – que também é um direito humano relacionado 
às liberdades de opinião e expressão – se tornou um meio de socialização e agrupamento de 
identidades. Por outro lado, é utilizada para práticas de discriminação, incitação à violência e 
violação de direitos, por meio de discursos de ódio, exposição inadequada, agressões 
psicológicas, racismo, antissemitismo, terrorismo, assédio em várias modalidades e inúmeros 
crimes que reverberam no mundo real, causando efeitos concretos na vida do indivíduo que 
sofre tais violações. Vale ressaltar que o assédio virtual (cyberbullying, em inglês) é a prática 
de comportamentos hostis por um indivíduo ou grupo, que envolve o uso de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs), com o intuito de humilhar e prejudicar o outro. É uma 
agressão recorrente no mundo virtual, em que o criminoso se esconde atrás de algoritmos, 
violando direitos como a dignidade da pessoa humana. A liberdade de expressão e pensamento, 
tutelada na Declaração Universal de Direitos Humanos e constituída como garantia 
constitucional (art. 5º, CRFB/1988), quando difundida de maneira abusiva, fere direitos 
primordiais de respeito ao valor do indivíduo (dignidade, honra e moral) que estão diretamente 
ligados aos pilares dos direitos humanos de igualdade, liberdade e fraternidade. O combate do 
assédio virtual não pode ser confundido com censura, pois não se trata de restringir a liberdade 
de expressão em uma possível colisão de direitos, mas de prevalecer o equilíbrio necessário dos 
direitos individuais com os anseios da sociedade, para harmonia do Estado de direitos 
democráticos. Como resultado disso, espera-se perceber as circunstâncias em que o direito 
humano da dignidade é violado por meio do assédio virtual; demonstrar que regularmente é 
confundido com atos de liberdade de expressão; e encontrar soluções para mitigar as violações 
de direitos, como leis, campanhas e ferramentas que podem ser aprimoradas e ampliadas, 
incentivando a defesa dos direitos humanos na internet. Destarte, a pesquisa possui o intuito de 
transformar a internet em um ambiente ético e responsável, com plena cidadania e espírito 
fraterno para o desenvolvimento de relações sociais justas, livres e igualitárias. 
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