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RESUMO

Nos últimos anos a internet vem tornando-se um espaço hostil e perigoso. Isso porque atitudes vinculadas ao racismo, à pornografia infantil, ao 
cyberbulling, ao assédio e à homofobia estão se manifestando também no ciberespaço. Pensando nisso, o Governo Federal criou um projeto 
intitulado Humaniza Redes, que tem como objetivo garantir um ambiente digital mais seguro. O trabalho pretende analisar e compreender o 
Humaniza Redes como uma ferramenta de comunicação e o seu papel na construção da cidadania e na defesa dos diretos humanos.  O 
referencial teórico da pesquisa consiste em termos como cidadania, mídias digitais, comunicação cidadã, diretos humanos e crimes virtuais, 
baseadas em autores como Barsi Lopes (2008; 2009), Duarte (2012), Melo (2013), Oliveira (2012) e Pinheiro (2006). A metodologia desse artigo, 
de natureza qualitativa, foi desenvolvida a partir de dois instrumentos de coleta de dados: um mapeamento da página no Facebook, entre agosto 
e janeiro de 2016 e entrevistas com os seus internautas. As análises feitas são advindas de uma investigação maior, desenvolvido em projeto de 
iniciação científica com financiamento pelo CNPq, que ainda está em fase de finalização e por isso apresenta apenas resultados parciais. Tendo 
em vista a importância da comunicação na conquista da cidadania, os objetivos deste trabalho sustentam-se em analisar as ações do Humaniza 
Redes em seu primeiro ano de funcionamento. O mapeamento da página considerou os meses de agosto a janeiro, contabilizando 253 postagens 
analisadas nesses seis meses. Identificou-se 19 categorias em relação aos assuntos abordados nas postagens. Desta forma, listou-se aqui as 
principais categorias, seguidas da quantidade de postagens sobre o assunto durante os seis meses: Incentivo à conduta de respeito pelos Direitos 
Humanos na internet (71); Contra o machismo/empoderamento da mulher/contra a violência doméstica/contra o Feminicídio/diversidade de 
gênero (45); Respeito pelo público LGBT/valorização da diversidade sexual (29); Respeito pela criança e pelo adolescente/contra o trabalho 
infantil/empoderamento de meninas/contra o assédio sexual (23); Empoderamento e respeito pelos deficientes físicos (23); Contra o 
Racismo/Empoderamento da mulher negra (22). O monitoramento da página do Humaniza Redes no Facebook permitiu analisar o conteúdo das 
postagens com o objetivo de compreender a finalidade das mensagens transmitidas e relacioná-las com o nosso contexto social. Assim, foi 
possível entender as múltiplas implicações do Humaniza Redes, além de desenvolver um pensamento crítico ao destacar pontos positivos e 
negativos, buscando entender sua luta em favor dos direitos humanos na internet, contribuindo para uma nova visão sobre uma realidade 
existente. Para esta pesquisa também foi utilizada a técnica de entrevista individual, semiestruturada, com o intuito de buscar informações e 
analisar as percepções e as experiências dos internautas que interagem com a página do Humaniza Redes. O roteiro de entrevista consiste em 
cinco perguntas, e sete entrevistados foram selecionados intencionalmente. O critério de escolha foi a existência de comentários concordando ou 
não em várias postagens do Humaniza Redes durante o período de mapeamento da página. Como principais resultados, se pode apontar: o 
Humaniza 1) cumpre com seu papel informativo em relação à visibilidade acerca de crimes, leis e estatutos; 2) cumpre com o papel de 
incentivador no que diz respeito à boa conduta no ciberespaço; 3) permite a interação entre os internautas, possibilitando o diálogo e a produção 
de conteúdo entre eles, promovendo, assim, a criação de um fórum nos comentários das postagens, onde é possível a troca de opiniões.
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