


Apresentação

Escola de App: Enfrentando a Violência Online Contra Meninas 
é um projeto de pesquisa desenvolvido no âmbito do grupo de 

pesquisa Internet e Direitos Humanos, que integra o 
Laboratório de Políticas de Comunicação (Lapcom) da 

Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB). 

A pesquisa tem o objetivo de é compreender a violência online 
de gênero, apontando suas características, sua recorrência, sua 

tipologia, bem como as consequências para as vítimas, 
propondo ações de enfrentamento interinstitucional no âmbito 

das escolas públicas de ensino médio e servindo de subsídio 
para a criação da Rede Nacional de Proteção às Mulheres e 

Meninas na Internet. 

 O projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Pesquisa do 
Distrito Federal (FAP/DF; pela Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República; e é apoiado pela 
Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados.  



A Violência Online de Gênero
A violência online de gênero é a violência simbólica e sistêmica 
cometida contra mulheres e meninas nos diversos espaços que 

a internet oferece, tais como mídias sociais, aplicativos de 
bate-papo, blogs e outros. 

Essa violência, aparentemente menos cruel que a física, tem 
desdobramentos dramáticos na vida das mulheres e meninas 

levando a quadros profundos de depressão, afastamento da 
vida social e em alguns casos, até suicídio.

130 mulheres cometeram 
suicídio no Brasil devido ao 
compartilhamento não 
autorizado de imagens 
íntimas. A maioria era 
adolescente.  

Suicídio de Meninas1

900 casos de crimes contra a 
honra na internet foram 
veiculados pela imprensa 
entre 2016 e 2017

Crescimento de
Crimes Virtuais2

As crianças e adolescentes em 
situação de violência online 
não são capazes de acessar 
seus direitos, com receio do 
julgamento moral e da 
revitimização.

Revitimização3

As adolescentes, os pais e os 
professores não sabem como 
agir frente a casos de 
violência online, ampliando o 
problema.

Falta de Informação4

300 denúncias de 
cyberbulling foram 
enviadadas à Central de 
Denúncias da Safernet.  

Novas Formas de Bullying5

O conhecimento tecnológico 
ainda está afastado da vida de 
milhões de meninas, fazendo 
com que a Internet seja ainda 
mais hostil para elas.

Falta de Incentivo6

Cenário no Brasil



Sobre a Pesquisa
A violência online de gênero é a violência simbólica e sistêmica 
cometida contra mulheres e meninas nos diversos espaços que 

a internet oferece, tais como mídias sociais, aplicativos de 
bate-papo, blogs e outros. 

Essa violência, aparentemente menos cruel que a física, tem 
desdobramentos dramáticos na vida das mulheres e meninas 

levando a quadros profundos de depressão, afastamento da 
vida social e em alguns casos, até suicídio.
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Escolas Participantes
As escolas públicas participantes do projeto foram selecionadas 

em três diferentes regiões do país, considerando-se diferentes 
condições de vulnerabilidade das regiões onde estão 

localizadas.
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Resultados Esperados
A Escola de App, além de promover ampla investigação sobre os casos de 

violência que se manifestam em ambientes digitais, tem o objetivo de 
realizar entregas à sociedade que possam mudar a realidade para tornar 
o ambiente digital brasileiro mais seguro para as meninas, reforçando o 

papel da Educação e da Escola nesse processo. Veja a seguir as principais 
entregas previstas:

Site Didático e Acessível
Criação de um site com linguagem acessível que utiliza 
o conhecimento adquirido na pesquisa para indicar às 
meninas como proceder em caso de violência online. 

Treinamentos a Professores
Treinamentos com professores de redes municipais e 
estaduais de ensino para sensibilizar quanto aos efeitos da 
violência online de gênero no ambiente social e cultural das 
estudantes e os procedimentos mais adequados para serem 
tomados no âmbito institucional. 

Artigos Científicos
Produção e publicação de artigos científicos, em inglês e em 
português, com os resultados da pesquisa. 

Cartilha Educativa
Cartilha sobre violência online e dicas de segurança para 
distribuição nas escolas públicas participantes do projeto

Subsídios para Políticas Públicas
Dossiê para subsidiar a elaboração do Plano Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas na 
Internet pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República

Empoderamento Tecnológico de Meninas
Sensibilização e Treinamento de 300 estudantes de redes 
municipais/estaduais de ensino (escolas pré-determinadas) 
para elaboração de aplicativos que se proponham a garantir 
a proteção e a garantia dos direitos humanos das meninas 
na Internet



Equipe de Pesquisa
As pesquisadoras e pesquisadores do projeto são provenientes de 

diversas instituições que, juntos, compreendem a importância do projeto 
para a compreensão de um fenômeno altamente prejudicial às liberdades 

e à vida das mulheres. São eles:

Dra. Janara Sousa | Coordenadora
É professora do Programa de Graduação e Pós-Graduação 
da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília 
(UnB). Jornalista, Mestra em Comunicação e Doutora em 
Sociologia pela UnB. Pós-doutora pela Universidade do 
Minho (Portugal). 

Dra. Elen Geraldes | Pesquisadora
É professora do Programa de Graduação e Pós-Graduação 
da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília 
(UnB). Jornalista e Mestra em Comunicação pela 
Universidade de São Paulo (USP), doutora em Sociologia 
pela Universidade de Brasília (UnB). 

MSc. Gerson Scheidweiler | Pesquisador
É professor de Publicidade e Propaganda da Universidade 
Católica de Brasília (UCB), Assessor de Comunicação da 
Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. 
Doutorando em Comunicação pela Universidade de 
Brasília (UnB).

MSc. Luísa Montenegro | Pesquisadora
É escritora e doutoranda da linha de Políticas de 
Comunicação e de Cultura da Faculdade de Comunicação 
da Universidade de Brasília (UnB).

MSc. Natália Oliveira | Pesquisadora
É doutoranda da linha de Políticas de Comunicação e de 
Cultura da Faculdade de Comunicação da UnB e mestre 
em Políticas de Comunicação e de Cultura pela mesma 
universidade.

MSc. Ane Molina | Pesquisadora
É professora da Universidade Católica de Brasília (UCB). 
Mestra em Comunicação Social pela Universidade de 
Brasília (UnB). Fotógrafa Profissional nas áreas de 
Fotografia Publicitária e Fotografia de Moda.

MSc. Daniel Jorge | Pesquisador
É graduado em Sociologia e em Antropologia pela 
Universidade de Brasília (UnB). Doutorando em 
Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB).

MSc. Cristiane Bonfim | Pesquisadora
É professora efetiva do Instituto Federal de Brasília (IFB) e 
Assessora de Projetos Especiais e EAD do Campus Brasília. 
É Mestre em Educação pela Universidade de Brasília (UnB).

MSc. Jaline Mombach | Pesquisadora
É professora do Instituto Federal Farroupilha, em exercício 
provisório no Instituto Federal de Brasília (IFB). É 
doutoranda em Ciência da Computação na Universidade 
Federal de Goiás (UFG)

MSc. Luana Ferreira | Coordenadora
Graduada em História pela Universidade Estadual de 
Goiás. Pós-graduada em Ecologia pela FAMATEC. Cursa 
graduação em Comunicação Organizacional e mestrado 
em Comunicação na UnB.

Amanda Calixto | Iniciação Científica
Graduanda em Comunicação Organizacional pela 
Universidade de Brasília (UnB).

Carolina Fiche | Iniciação Científica
Graduanda em Comunicação Organizacional pela 
Universidade de Brasília (UnB).

Fernanda Nunes | Iniciação Científica
Graduanda em Direito pela Universidade de Brasília (UnB).

Joquebede Oliveira | Iniciação Científica
Graduanda em Museologia pela Universidade de Brasília 
(UnB).

Larissa Gonçalves | Iniciação Científica
Graduanda em Comunicação Organizacional pela 
Universidade de Brasília (UnB).

Nayra Belle da Costa | Iniciação Científica
Graduanda em Comunicação Organizacional pela 
Universidade de Brasília (UnB).

Victor Farias | Iniciação Científica
Graduando em Comunicação Organizacional pela 
Universidade de Brasília (UnB).

Pós-Graduação

Graduação
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