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RESUMO

A mídia vem dando especial enfoque em relação ao bullying e suas espécies o cyberbulying e cyberstalking, haja visto, que as consequências 
destas ações terem chamado atenção da sociedade pelos seus extremismos. O bullying se baseia em atos de intimidação, ameaça, tirania, 
opressão, humilhação ou maltrato contra pessoa ou grupo. Os comportamentos que constituem estas violências quando se dão em ambientes 
virtuais são chamados de cyberbullying também o cyberstalking. As constantes inovações no mundo da tecnologia e da informática beneficiaram 
as relações estabelecidas no contexto social, posto terem viabilizado grande agilidade à comunicação e à propagação de informações, contudo, 
tornou-se veículo ideal para a proliferação do bullying, haja visto a impossibilidade de controle imediato sobre as informações veiculadas. Temos 
então claro que as crianças e adolescentes são as principais vítimas (diretas e indiretas) destas ações e por possuírem prioridade, haja vista, a 
Doutrina da Proteção Integral, conforme preconizada pelo o Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal, é preciso que a 
sociedade, como um todo, e principalmente os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de acordo com suas competências, realizem ações que 
as protejam contra os males do mundo virtual. No dia 06 de novembro de 2015, foi promulgada a lei 13.185 que institui o Programa de Combate 
à Intimidação Sistemática (Bullying), que determinada a realização de ações por diferentes membros da sociedade – públicos ou privados- na 
prevenção e combate deste comportamento, assim como deixa claro quais ações caracterizam o bullying, tratando-se de um grande avanço em 
relação ao tema. Ainda no Legislativo há dois projetos do Senado que visam criminalizar o bullying e o cyberbullying: 236/2012 e 21/2013. O 
Judiciário vem determinado indenizações por danos morais a pessoas que sofrem com o bullying e o cyberbullying. Quanto ao Poder Executivo o 
mesmo tem realizado ações como campanhas de conscientização e ainda a abertura de Delegacias de Crimes Virtuais, além de políticas públicas 
partir das determinações da democracia participativa. Observando as ações acima informadas, o presente artigo, busca analisar como os 
representantes destes Poderes, no âmbito da sociedade capixaba, compreende suas competências e funções sobre o tema. Foram ouvidos 25 
entrevistados dos municípios da Grande Vitória, aos quais fora aplicado questionário estruturado de perguntas abertas sobre o conhecimento dos 
mesmos quanto ao tema e a quem eles atribuem a responsabilidade de prevenção e combate dos atos. Dentre os entrevistados estão vereadores, 
delegados, secretários e representantes das Secretarias de Educação, magistrados, defensores públicos e outros autores que contribuíram para o 
alcance do objetivo. Através da analise do discurso percebemos a preocupação comum com a realização de ações preventivas, principalmente, 
nas escolas e que envolvam também a família. Quanto a proposta de criminalização dos atos há divergências de pensamento haja visto que 
normalmente os autores das ações depreciativas virtuais aqui em tela também são crianças e adolescentes. Quanto a competências a variação de 
respostas vai desde a isenção dos Poderes por já terem realizado ações relevantes que precisam apenas ser efetivadas (representante Legislativo) 
a necessidade de implementação de políticas publicas que se auto sustentem (representante Executivo).  Fato intrigante é percepção 
desarticulada de ações, pois 12 representantes destes poderes apenas tinham conhecimento de ações da sua esfera e não de outras, 
demonstrando uma desarticulação. Acredita-se que com a realização desta pesquisa os dados adquiridos podem constituir uma analise 
aprofundada das ações, com debates sobre as Politicas Públicas atuais e reflexões quanto a novas ações pelos três poderes aqui estudados de 
maneira integralizada.
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