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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar como o termo stalking passou a ser 

ressignificado e apropriado pelos usuários de Internet de modo a constituir uma nova 

prática intimamente ligada às dinâmicas e comportamentos das pessoas conectadas em 

rede. Identificando uma discrepância na compreensão sobre a prática do stalking online 

por distintos âmbitos da sociedade, procuramos entender como o fenômeno pode 

suscitar conotações e visões tão diferentes, e a influência das mídias sociais como 

plataformas de conversação contemporâneas neste processo de apropriação. 

 

 
Palavras-chave: Stalking, internet, mídias sociais, conversação em rede. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze how stalking was reinterpreted and appropriated by Internet 

users so as to constitute a new practice closely linked to the dynamics and behaviors 

from a networked society. By identifying a distinct understanding of the online stalking 

practice by different sectors of our society, this research seeks to understand the 

influence of social media platforms in this appropriation process and also how this 

stalking phenomenon can evoke such different visions and connotations. 

 

Key-words: Stalking, internet, social media, networked conversation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em maio de 2012, a notícia que uma comissão de juristas do Senado brasileiro 

havia aprovado propostas para tipificar como crimes as práticas de stalking e bullying1 

ganhou destaque na imprensa brasileira. As reportagens sobre o assunto afirmavam que 

ambos os delitos podem ser cometidos por meio da Internet e das redes sociais e, 

independente do meio onde são realizados, ambos passariam a ser punidos como crimes 

também.  

A notícia causou grande alvoroço nos usuários de Internet. As opiniões sobre a 

proposta de lei variaram entre os que concordavam com a revisão do Código Penal e os 

não apoiadores. Era frequente ver usuários se manifestando nos comentários das 

matérias (publicadas online) contra a decisão, alguns alegando que o bullying era um 

comportamento “passageiro”, típico de jovens e crianças, e que “todo mundo passa por 

isso”, enquanto muitos ficaram indignados e se perguntando como os stalkers seriam 

identificados e punidos, uma vez que a proposta de lei fosse aprovada.  

Prática decorrida em paralelo a maior abrangência no uso de Internet e das 

nossas atividades no meio digital, o stalking através de ferramentas digitais, ou 

cyberstalking, vem ganhando cada vez mais atenção da mídia no Brasil e no mundo. O 

termo provém do verbo inglês “to stalk”, que significa “perseguir” ou “espreitar” em 

tradução literal. Associado a um contexto de plataformas computacionais e espaços 

virtuais de comunicação interpessoal, os termos cyberstalking, Internet (ou) online 

stalking ou simplesmente stalking, também são frequentemente usados paras se referir a 

um grupo de atividades relacionadas a esta prática no ciberespaço.  

Enquanto a definição do termo cyberstalking gira em torno de denominações como 

“o ato de usar a Internet ou outros meios eletrônicos para perseguir ou assediar um 

indivíduo, um grupo ou uma organização”2 ou “o hábito de buscar e coletar informações 

de outras pessoas na Internet”3, ao ser empregado pela mídia, este mesmo termo é 

referido frequentemente como uma transposição da ação de stalking “tradiconal” - que 

                                                 
1
 Disponível em: http://info.abril.com.br/noticias/internet/senado-define-cyberbullying-e-stalking-como-

crimes-29052012-23.shl Acesso em 20 set. 2014 

2
 Descrição disponível em <http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberstalking >. Acesso em: 20 set. 2014.  

 
3
 Descrição apreendida em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/65575-eu-persigo-tu-persegues-

nos-perseguimos.shtml>. Acesso em: 20 set. 2014. 

http://info.abril.com.br/noticias/internet/senado-define-cyberbullying-e-stalking-como-crimes-29052012-23.shl%20Acesso%20em%2020
http://info.abril.com.br/noticias/internet/senado-define-cyberbullying-e-stalking-como-crimes-29052012-23.shl%20Acesso%20em%2020
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberstalking
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/65575-eu-persigo-tu-persegues-nos-perseguimos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/65575-eu-persigo-tu-persegues-nos-perseguimos.shtml
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tem lugar no mundo “offline”4, onde alguém persegue fisicamente uma pessoa, realiza 

tentativas de contato e assédio, gerando medo de violência e ansiedade na vítima de 

forma consciente5 – para o “mundo virtual”. Nessa compreensão sobre a prática, o 

stalker6 utiliza meios eletrônicos para acessar informações sobre as vítimas, entrar em 

contato e assediá-la através de e-mails, mensagens de celular, redes sociais, entre outros 

dispositivos ou plataformas eletrônicas.  

No entanto, as referências aos termos “Internet Stalking” ou simplesmente 

“Stalking”, utilizados frequentemente por usuários de Internet, mostram uma conotação 

distinta àquelas apresentadas nos meios de comunicação tradicionais. Elas giram em 

torno de ações como “pesquisar” e “acompanhar” informações sobre outras pessoas no 

meio virtual, notadamente através de seus perfis em redes sociais, e não estão 

necessariamente relacionadas a ações que envolvam tentativas de contato com a vítima 

e ameaças à sua integridade física. Segundo esta última visão sobre o stalking, o stalker 

deve manter-se anônimo e não revelar qualquer informação apreendida nos atos de 

stalking à pessoa que foi alvo de sua ação, para que tenha êxito em sua atividade. 

A notícia sobre a aprovação da proposta de condenação do stalking e bullying 

pelo Senado7 sucedeu a polêmica relacionada à atriz brasileira Carolina Dieckman, que 

nos mesmo mês de maio de 2012 tornou-se destaque na mídia nacional devido ao 

vazamento de fotos íntimas e dados particulares presentes em seu computador pessoal, 

acessados indevidamente por supostos hackers. Em janeiro de 2013, a “Lei Carolina 

Dieckman” (lei 12.737/2012) entraria em vigor no país, tipificando e condenando 

delitos acerca da segurança digital no Brasil.  

Além dos episódios ocorridos em 2012, assuntos relacionados a práticas e 

infrações envolvendo o meio virtual continuam ganhando destaque crescente nos 

principais veículos de comunicação nacional. Acompanhando esta movimentação, o 

governo federal do país deu um passo inédito no que se refere à discussão e 

                                                 
4
 Ao empregar o termo “mundo off-line”, me refiro à vivência de determinada prática sem a mediação de 

computadores ou outros aparelhos e ferramentas eletrônicas de comunicação e interação. Para delimitar a 

diferença entre o stalking sem a mediação de plataformas tecnológicas do online stalking, empregarei 

frequentemente o termo “stalking off-line” ao longo do trabalho. 

5
As principais consequências na vitima e os critérios que devem ser “preenchidos” para que uma 

atividade seja reconhecida como stalking será debatido no capítulo 3, onde farei uma an álise das 

principais legislações anti-stalking no mundo.  

6
O stalker é o sujeito que realiza a atividade de stalking, seja ela realizada havendo contato físico ou não. 

7
A proposta foi aprovada e adicionada à constituição junto com outras tipificações e crimes, durante a 

revisão do Código Penal brasileiro em 2012. 
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problematização dos delitos digitais no país e definições de privacidade na Internet ao 

aprovar, em 2014, o Marco Civil da Internet8 no Brasil, espécie de constituição que 

regula e define princípios sobre o uso de Internet, tendo como foco a privacidade e a 

proteção dos dados pessoais, tanto para internautas como para empresas. 

Apesar de já haver, no campo da comunicação, pesquisas sobre fenômenos 

relacionados à comunicação mediada pelo computador e estudos que utilizam mídias 

sociais populares como Facebook, Twitter e o já extinto Orkut, como objetos de 

pesquisa, é extremamente raro ou mesmo improvável encontrar qualquer tipo de 

pesquisa de natureza acadêmica sobre temas relacionados a delitos ou “comportamentos 

duvidosos” na Internet. Além de não encontrarmos nenhum estudo diretamente 

relacionado ao tema do stalking online no campo da comunicação, as pesquisas sobre o 

mesmo assunto identificadas em áreas como Sociologia, Psicologia e Direito, muitas 

vezes trabalham o fenômeno em paralelo a outros comportamentos e práticas 

fundamentadas no uso de novas tecnologias digitais e na atuação em comunidades 

virtuais, típicas da Cultura da Internet9.  

O interesse para a escolha do stalking online como objeto de pesquisa surgiu a 

partir de uma apropriação pessoal desta prática enquanto usuária de mídias sociais. 

Interessei-me pelo modo como, apesar do stalking ser considerado como uma prática 

“própria” à presença e atuação nessas redes sociais nas comunidades onde eu estava 

presente, era considerado, ao mesmo tempo, como um comportamento mal visto pelas 

pessoas e que, em hipótese alguma, deveria chegar ao conhecimento das pessoas e 

comunidades “stalkeadas”. Quando as notícias sobre a proposta de criminalização do 

stalking ganharam destaque em 2012, foi possível perceber que muitos usuários de 

Internet duvidaram da criminalização de tal delito, inclusive no meio online, levando-

me a crer que havia visões claramente diferentes acerca de uma mesma prática ou termo 

ao serem empregados por diferentes âmbitos da sociedade.  

                                                 
8
 O Marco Civil da Internet foi instituído através da aprovação da Lei 12.965/14

. 
Este episódio será 

discutido em detalhe no capítulo 3.1.3 do presente trabalho. 

9
 Manuel Castells (2001) define a “Cultura da Internet” como fundamentada na cultura dos criadores da 

Internet que leva em conta quatro aspectos: a cultura tecno-meritocrática (acadêmica); a cultura hacker; a 

cultura empresarial e a contra-cultura libertária. Atualmente é possível identificar características dessas 

culturas nas práticas vinculadas à Internet e também nos  discursos  que, ao circularem socialmente, 

ajudam a construir nosso imaginário e nossa visão sobre a tecnologia no mundo atual. Ao empregar o 

termo “Cultura da Internet” no presente trabalho, estarei me referindo a uma cultura dos usuários comuns 

da rede, que a remodelam através dos seus usos e costumes, que apresenta traços destas quatro distintas 

culturas fundadoras. 
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Baseada na identificação inicial destas visões discrepantes sobre o stalking 

através de dispositivos virtuais, a hipótese que norteou a pesquisa fundamentou-se na 

compreensão de uma possível ressignificação e apropriação da prática de stalking pelas 

pessoas inseridas diretamente no processo de criação de sentido e valores no meio 

online – os usuários de Internet –, fortemente influenciadas pelas dinâmicas de interação 

em rede e na abrangência dos sites de redes sociais nestes processos de conversação 

contemporâneos.  

Para verificar esta hipótese inicial e compreender como esta ressignificação e 

apropriação funcionam, a metodologia empregada no trabalho consistiu em dois passos 

fundamentais. Primeiramente, levantei o histórico das primeiras menções à prática de 

stalking (offline e online), comparando à compreensão e pesquisa acerca de outras 

práticas e comportamentos típicos de usuários de Internet. Em seguida, propus uma 

análise das visões e enquadramentos de três atores principais que sugerem tipificações 

distintas sobre o stalking online – o poder legislativo, a mídia tradicional e os 

internautas. 

No primeiro capítulo traçaremos um histórico de quando o stalking começou a 

se tornar uma preocupação social e como a figura do stalker passou a ser compreendida 

como uma verdadeira ameaça em potencial, analisando ainda de que forma este 

fenômeno foi “transposto” para o mundo virtual. Em paralelo, procurarei mostrar o 

lugar do stalking online em meio a outros comportamentos e atividades que surgiram 

com a ampliação do uso da Internet pela população. 

O segundo capítulo tem como foco discutir o papel das ferramentas tecnológicas 

e dos novos espaços de conversação na Internet neste processo de ressignificação do 

stalking online como uma prática própria a nossa atuação em rede, e de que modo os 

sites de redes sociais tornam-se tão importantes para a apropriação desta prática. 

Abordarei neste capítulo o modo como o stalking pode ser reconhecido como um passo 

integrante do que Raquel Recuero (2012) identifica como “conversação em rede” e a 

relação do stalking com outras dinâmicas próprias à presença ativa em sites de redes 

sociais.  

Os capítulos 3 e 4 dedicam-se a analisar as visões e enquadramentos sobre 

stalking propriamente. Enquanto no capítulo 3 procurarei apresentar como diferentes 

formadores de opinião na sociedade - o poder legislativo, que teve papel preponderante 

no histórico do fenômeno de stalking, e a imprensa tradicional brasileira - tratam a 

emergência do stalking online, no capítulo 4, faremos a análise dos discursos dos 
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usuários de Internet sobre o mesmo fenômeno do stalking virtual, para que possamos 

compreender a forma como eles se referem à prática e entender de que modo ela está 

relacionada à atuação destes em rede e em sociedade. 
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Capítulo 1 - Stalking: entendendo o fenômeno 

 

Atividade cada vez mais conhecida pela sociedade, o cyberstalking é 

periodicamente alvo de destaques nos meios de comunicação tradicionais assim como o 

stalking se tornou um fenômeno midiático nas últimas décadas, apesar de ser uma 

atividade reconhecida e geralmente relacionada a ações de assédio, obsessão e violência 

doméstica há muito mais tempo (The Model Stalking Code Revisited: Responding to the 

new realities of stalking, 2007, p. 10) 10.  

Para melhor compreender e problematizar o fenômeno do stalking no contexto de 

atividades realizadas no ambiente digital a partir de dispositivos eletrônicos, sem 

envolver necessariamente a conotação desta palavra empregada para comportamentos e 

delitos realizados no mundo offline, buscarei traçar referências de como o termo 

stalking começou a ser empregado e como ganhou destaque e reconhecimento, de modo 

a compreender como passou a ser ressignificado e apropriado por usuários de Internet.  

Para isso, irei apresentar neste primeiro capítulo quando o stalking começou a se 

tornar uma preocupação para as autoridades públicas e a ser discutido enquanto um 

problema social, abordando ainda em que momento o cyberstalking entrou em foco. Em 

seguida, analisarei como o fenômeno do stalking foi “transposto” para o mundo virtual, 

ressaltando as diferenças entre o stalking tradicional e as diferentes formas de stalking 

efetuadas através de dispositivos digitais. Procurarei mostrar ainda o lugar desta prática 

em meio a outros comportamentos e atividades que surgiram com a ampliação do uso 

da Internet pela população. 

 

Capítulo 1.1 – Contexto histórico  

 

O stalking se tornou um problema social significativo a partir da década de 1990, 

constituindo uma forma específica de crime em diversos países11, enquanto a figura do 

stalker como uma “ameaça” ganhou especial notoriedade nos EUA após notícias de 

                                                 
10

 Criado em 1993, o Model Stalking Code é um documento criado pelo Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos que tem como objetivo sugerir uma abordagem legislativa que uniformize a identificação 

e direcione as devidas punições às atividades de stalking, responsabilize e defina punições para stalkers e 

melhore a segurança das vitimas de stalking nos EUA. 
11

 Já na década de 1990, o stalking passou a ser tipificado como crime em países como EUA, Austrália e 

alguns países europeus. Mais tarde, a partir da década de 2000, diversos outros países decidiram legislar 

sobre o assunto, inclusive o Brasil. A criminalização do stalking será discutido em detalhe no capítulo 3 

do presente trabalho. 
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celebridades perseguidas e ameaçadas por fãs obsessivos ganharem destaque na 

imprensa americana e mundial. Depois que cinco mulheres foram assassinadas em 

Orange County (EUA) por ações de stalkers apenas no ano de 1989, entre elas a jovem 

atriz Rebecca Schaeffer12, o stalking ganhou repercussão nacional e o estado da 

Califórnia, onde ocorreu a maioria dos casos, decidiu legislar sobre o assunto, tornando-

se o primeiro estado norte-americano a criar uma proposta de lei exclusivamente sobre 

stalking.  

Se a figura do stalker e suas atividades ganharam destaque e atenção da mídia no 

final do último século, com a ampliação do acesso à Internet, uma rede conectada de 

computadores que processa um enorme número de dados e informações de pessoas de 

todo o mundo, e a popularização de mídias sociais como meios de comunicação, elevou 

as atividades típicas do stalking e a facilidade com que elas podem ser praticadas à 

novas proporções. O primeiro caso de cyberstalking retratado na imprensa americana 

teve lugar ainda em no fim dos anos 199013, ao passo que, atualmente, se torna cada vez 

mais comum encontrar histórias de pessoas comuns que sofreram ameaças de 

“perseguidores virtuais” ou tiveram informações disponibilizadas na web roubadas ou a 

privacidade violada nos veículos de comunicação.   

Ocorrido apenas três semanas após a aprovação da primeira lei específica contra 

cyberstalking no estado da Califórnia, este primeiro caso registrado do delito ganhou 

repercussão nos EUA em janeiro de 1999, quando o americano Gary Dellapenta foi 

acusado de usar a Internet para incitar (em terceiros) ações de estupro contra uma 

mulher que o havia rejeitado. Dellapenta aterrorizou a vítima criando anúncios virtuais 

em seu nome, alegando que ela tinha fantasias de estupro, fornecendo informações 

como o endereço da vítima e instruções para desarmar o sistema de segurança de sua 

casa. Pelo menos seis homens foram impactados com os anúncios na Internet e 

chegaram assediar a vítima em sua própria casa.  O caso foi tratado na imprensa 

nacional como um exemplo sinistro de como as “novas tecnologias” poderiam ser 

usadas para fins criminosos.  

 Com o passar do tempo, a prática do stalking passou de um fenômeno 

direcionado apenas a celebridades e figuras públicas, além de ser frequentemente 

                                                 
12

 Fonte: http://articles.latimes.com/1989-07-19/news/mn-3788_1_rebecca-schaeffer. Acesso em: 17 set. 

2014. 

13
 Disponível em <http://articles.latimes.com/1999/ jan/22/news/mn-523>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

http://articles.latimes.com/1989-07-19/news/mn-3788_1_rebecca-schaeffer
http://articles.latimes.com/1999/jan/22/news/mn-523
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relacionado a casos de violência doméstica contra mulheres, para ser trabalhado como 

um problema que pode atingir qualquer um, tendo em vista a facilidade de acesso a 

informações pessoais publicadas na rede mundial de computadores. A prática deste tipo 

de perseguição no meio online ganha ainda mais destaque quando é diretamente 

relacionada aos regimes de exposição pública e invasão de privacidade na Internet, 

fomentados por usuários de sites de redes sociais populares em âmbito mundial, como 

Facebook14, Twitter15, Instagram16, entre outros.  Para entender como a compreensão e a 

importância dada ao stalking ocorreu com a apropriação de ferramentas virtuais, 

precisamos compreender como se deu a apropriação do stalking em um cenário 

fortemente marcado pelo uso cada vez mais abrangente da Internet. 

 

Capítulo 1.2 - Stalking e novos comportamentos na Internet 

 

A Internet e a emergência de dispositivos eletrônicos, cada vez mais acessíveis e 

presentes no nosso cotidiano, provocaram mudanças significativas no modo como nos 

comunicamos e relacionamos com outras pessoas, como produzimos, consumimos e 

distribuímos informação. Segundo Recuero (2012), as características da mediação do 

computador nas dinâmicas de comunicação e a emergência de ferramentas que 

proporcionam a publicação e construção de redes sociais17 e informações pessoais dos 

usuários de Internet deram um novo impulso para os processos conversacionais, criando 

novas conexões entre esses usuários, novas formas de circulação de informação além de 

novos modelos de interação. Assim como acontece com outras práticas previamente 

estabelecidas na sociedade, o surgimento da Internet e a apropriação da rede enquanto 

um espaço para conversação fez com que o fenômeno do stalking, prática até então 

restrita ao mundo offline, possuísse agora o potencial de chegar a novas dimensões com 

a utilização da tecnologia. Seguindo a visão apresentada por Marshall McLuhan de que 

os dispositivos tecnológicos têm o potencial de modificar a estrutura e os 

                                                 
14

 https://www.facebook.com  

15
 https://twitter.com  

16
 https://instagram.com  

17
 Por “redes sociais”, me refiro ao que Recuero define como “estruturas de agrupamentos humanos, 

constituídas pelas interações, que constroem os grupos sociais”. As plataformas conhecidas 

coloquialmente como redes sociais, como o Facebook por exemplo, serão nomeadas ao longo do presente 

trabalho como “sites de redes sociais” ou através da abreviação deste termo (SRSs). 

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://instagram.com/
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comportamentos da sociedade (MCLUHAN, 1964), é possível compreender que um 

meio como a Internet pode ter grande influência no modo como a uma prática até então 

estabelecida pode sofrer alterações significativas, e como as pessoas podem se 

reapropriar de novas tecnologias para “atualizar” antigas atividades. 

Utilizando a prática jornalística como um exemplo que também sofreu profundas 

transformações com a ampliação do acesso à Internet e do surgimento de novos 

ambientes e modelos de distribuição da informação, conseguimos identificar diferentes 

denominações para o jornalismo na era virtual: Jornalismo online, webjornalismo, 

ciberjornalismo, jornalismo 2.0, entre outros. Enquanto jornalismo online seria a 

primeira destas novas denominações e corresponderia à reprodução simples de páginas 

da edição impressa para o ambiente online, os termos ciberjornalismo e webjornalismo 

compreendem a atividade jornalística realizada especificamente para a Internet, que 

incorpora funcionalidades características das tecnologias digitais e do ciberespaço, 

apresentando como características principais a hipertextualidade, interatividade, 

recursos multimídia, personalização, memória e atualização contínua das informações 

comunicadas (PALACIOS, 2003).   

A transposição do stalking para a Internet, por sua vez, começou a ser identificada 

ainda na década 1990, onde a prática do stalking através de meios de comunicação 

eletrônicos já era considerada crime nos EUA, e compreendia a manifestação do 

stalking (as mesmas ações que compreendiam a atividade do stalking offline) através do 

uso de tecnologias como GPS, emails e mensagens de texto para monitorar e assediar as 

vítimas (The Model Stalking Code Revisited, 2007, p. 16). Na maioria dos casos, este 

tipo de conduta é referido pelo termo cyberstalking, configurando-se enquanto “o 

stalking realizado no ciberespaço”.  

Assim como “cyberstalking”, outras expressões são empregadas ao fazer referência 

à atividade de stalking através de ferramentas digitais, como online stalking, internet 

stalking e webstalking. Estas últimas definições denominam a atividade de descobrir e 

coletar informações de terceiros através da web e, em geral, não são carregadas da 

mesma conotação negativa como é o caso do termo cyberstalking, que é mais 

frequentemente adotado pela imprensa tradicional18. Esta apropriação do termo stalking 

para referir-se a atividades relacionadas à busca de informações pessoais de usuários na 

                                                 
18

 A distinta adoção dos termos stalking e cyberstalking a conotação que cada um carrega será melhor 

explorada na análise da apropriação do stalking pela imprensa brasileira e pelos usuários de Internet no 

Brasil, a ser discutida no capítulo 3 do presente trabalho. 
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Internet ganhou destaque e proliferou-se no ciberespaço a partir da popularização dos 

principais sites de redes sociais utilizados hoje em dia19. Em muitos casos, o nome da 

rede social através da qual o stalking é praticado é adicionada ao termo original para 

designar a atividade especificamente na plataforma em questão, utilizando as 

informações dos usuários publicadas através de cada um desses meios, como é o caso 

dos termos Facebook stalking, Twitter stalking, e Instagram stalking ou mesmo 

Instastalking.  

Até o momento, o fenômeno do stalking praticado através de meios eletrônicos 

não é um tema amplamente pesquisado pela área da Comunicação. Apesar de tornar-se 

um assunto frequentemente debatido na imprensa, como já mencionado anteriormente, 

durante a coleta de material de pesquisa para o presente trabalho apenas foi possível 

identificar artigos e análises de outras áreas de pesquisa como Psicologia, Sociologia e 

Direito. Também foi possível encontrar o tema sendo trabalhado paralelamente a outros 

comportamentos e práticas fundamentadas no uso de novas tecnologias digitais e da 

atuação em comunidades virtuais, como o cyberbullying e o trolling. As análises destas 

áreas de pesquisa sobre o tema concentram-se em identificar as motivações do stalker, 

os diferentes perfis de stalkers e os comportamentos manifestados por eles.  

Em relação ao campo da Comunicação, que apresenta um histórico de pesquisa 

sobre fenômenos da comunicação mediada pelo computador (PRIMO, 2006); 

comunicação e representação em redes sociais (RECUERO, 2012); cultura colaborativa 

(JENKINS, 2006) e mesmo a análise de como o aperfeiçoamento de tecnologias digitais 

transformaram o nosso cotidiano e nossa forma de ser e estar no mundo (MCLUHAN, 

1964), pouco há de expressivo na investigação sobre o stalking precisamente. Ainda 

assim, empregarei no trabalho referências às pesquisas sobre (1) comunicação mediada 

pelo computador, (2) desenvolvimento e funcionalidades das redes sociais, além de (3) 

práticas e dinâmicas da cibercultura, a fim de explicar o fenômeno do stalking online e a 

sua apropriação pelos usuários do Internet.  

Além de distintas áreas de pesquisa acadêmica, a referência a outras práticas 

típicas de usuários de Internet é encontrada também no tratamento dado pela imprensa 

                                                 
19

 Atualmente, o Facebook é maior ferramenta de comunicação na Internet, contando com 

aproximadamente 1.4 bilhões de usuários ativos no mundo (estatística referente à Março/2015). Outras 

plataformas de redes sociais muito populares no mundo ocidental como o Instagram e Twitter, contam 

com 300 milhões e 288 milhões de usuários ativos, respectivamente. Não estamos considerando nesta 

pesquisa aplicativos de mensagens instantâneas como Whatsapp, WeChat e Snapchat como sites de redes 

sociais. Informações disponíveis em: http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-

ranked-by-number-of-users/ Acesso em: 18 mar. 2015. 

http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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tradicional aos casos de stalking, comumente relacionados a ações de cyberbulliyng 

principalmente. Elencarei a seguir os diferentes termos e práticas típicas da Internet de 

modo a discernir as diferenças fundamentais e identificar como eles se relacionam com 

a prática de stalking online. 

 

1.2.1 – Ciberbullying e Trolling 

 

Definido como "o processo de usar a Internet, telefones celulares ou outros 

dispositivos para enviar ou publicar textos ou imagens com o intuito de ferir ou 

constranger uma pessoa" pelo Conselho Nacional de Prevenção da Criminalidade dos 

Estados Unidos20, o cyberbullying é caracterizado como uma prática degradante de 

difamação e humilhação contra um alvo específico através de dispositivos eletrônicos, 

notadamente através de redes sociais. Assim como foi possível identificar com a prática 

de cyberstalking, o cyberbullying também é entendido e definido como uma 

transposição da atividade de bullying “tradicional” para o ciberespaço. Esta atividade, 

bem como sua versão tradicional, ainda é estreitamente vinculada à ação de crianças e 

adolescentes e é alvo de estudos nas áreas de Psicologia e Educação, devido aos 

frequentes casos jovens que sofreram com as ações de bullies21 em escolas e outros 

ambientes de convivência.  

Dentro das distintas definições e estudos sobre o tema analisados para o presente 

trabalho, a principal (se não a única) diferença destacada entre o bullying e 

cyberbullying está na possibilidade do bully manter-se no anonimato no momento em 

que a ação passa a ser mediada por um dispositivo eletrônico (DONEGAN, 2012). A 

anonimidade e o distanciamento que a tecnologia proporciona ao sujeito que pratica as 

ações de cyberbullying, desta forma, tornariam mais fáceis dizer e fazer coisas ainda 

mais cruéis se comparadas à típica ação de bullying tradicional, realizado na presença da 

vítima e terceiros.22 

                                                 
20

 Definição disponível em: http://definitions.uslegal.com/c/cyber-bullying/. Acesso em: 05 jul. 2015 

21
 Bully ou bullies (no plural) são os termos empregados para designar os atores que praticam bullying 

contra uma terceira pessoa. 

22
 Fonte: DONEGAN, R. Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis. 

2012, p. 33-34. Disponível em: https://www.elon.edu/docs/e-

web/academics/communications/research/vol3no1/04doneganejspring12.pdf. Acesso em: 15 jul. 2015. 

http://definitions.uslegal.com/c/cyber-bullying/
https://www.elon.edu/docs/e-web/academics/communications/research/vol3no1/04doneganejspring12.pdf
https://www.elon.edu/docs/e-web/academics/communications/research/vol3no1/04doneganejspring12.pdf
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Apesar da prática do cyberbullying em sua definição não se limitar apenas à ação 

de crianças e adolescentes, é comum que a mesma atividade seja referida como 

cyberstalking ou cyber-harassment (“ciber-assédio”, em tradução literal do inglês) 

quando este tipo de intimidação e assédio é realizado por adultos e contra adultos. Além 

destes dois termos, é possível encontrar também outras referências e confusões entre o 

cybersbullying e o trolling nos discuros sobre comportamentos degradantes praticados 

contra terceiros na Internet.  

Os trolls e a atividade de trolling23 como conhecemos hoje são considerados 

como uma espécie de “subcultura do ciberespaço” voltada para a apropriação 

subversiva da Internet (FONTANELLA, 2010). Personagens que surgiram no contexto 

dos chans - imageboards virtuais fundamentados no anonimato e em interfaces simples, 

que funcionam como fóruns online, onde qualquer usuário pode fixar uma mensagem 

ou imagem e iniciar uma linha de discussão anônima - os trolls já se caracterizam como 

um personagem da cultura da Internet e são vistos, em sua grande maioria, como um 

problema que precisa ser sistematicamente combatido em comunidades virtuais 

(RECUERO, 2009, p.89). Nos chans, no entanto, eles encontrariam um lugar em 

comum, onde a ação de “trollagem” apresenta-se como uma prática constituinte da 

dinâmica de convivência nesses imageboards.  

Indo em sentido contrário às redes sociais mais sofisticadas, popularizadas na 

década de 2000, dependentes em maior ou menor grau da construção de representações 

identitárias persistentes (RECUERO, 2009, p.25), estes chans apresentam-se como um 

espaço prolífico para a apropriação dos trolls, tendo em vista a opção pelo anonimato e 

a liberdade de expressão que essas plataformas disponibilizam aos seus usuários. Deste 

modo, a incorporação dos trolls por comunidades no ciberespaço só se torna possível se 

considerarmos espaços entendidos como “liberados” para provocar o senso comum e 

semear o politicamente incorreto. 

Entres as referências sobre trolls encontradas em pesquisas no campo da 

cibercultura analisadas para o presente trabalho, encontramos a seguinte definição para 

este personagem: 

Tipo de geek  cuja razão de existir está em engajar-se 

em atos de zombaria impiedosa (flaming) ou de 

brincadeiras moralmente arriscados. Estes atos são 

frequentemente efetuados nas condições mais 

                                                 
23

 Além do contexto da internet, tanto o termo “trolling” quanto “troll” são utilizados por culturas e 

contextos distintos, possuindo significados diferentes do que será tratado no presente capítulo.  
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eticamente ofensivas possíveis. – (COLEMAN, 2012 

p.101) 

 

 Por outro lado, encontramos também a definição da ação de trollar24: 

 

Trollar é o ato de perturbar as pessoas para 

divertimento pessoal ou para a diversão de muitos. 

(KRAPPITZ, 2012, p. 35). 

 

Ambas as práticas - cyberbullying e trolling - são fundamentadas em ações de 

assédio, perseguição e incômodo (através de ofensas, zombaria ou difamação) dirigidas 

à vítima da atividade. A principal diferença entre elas, no entanto, seria um aparente 

senso ético apresentado pelos trolls (PHILLIPS, 2011, p. 73), supostamente inexistente 

nas motivações dos ciberbullies. Descrevendo os trolls enquanto partidários da 

liberdade de expressão e do livre acesso à informação, Whitney Phillips apresenta uma 

visão onde a maioria dos trolls possui certos limites que não irão cruzar (o caso da 

pornografia infantil, por exemplo, que também é condenada e banida mesmo em 

espaços de compartilhamento livre de informação como o /b/25). Eles se preocupam em 

manter público o espaço público e por isso afastam da comunidade aqueles que eles 

vêem corrompê-la. Por exemplo, qualquer manifestação pública de griefing ou qualquer 

pessoa que tenha feito algo estúpido ou ofensivo publicamente seriam alvos 

“merecedores” da trollagem. O cyberbullying, por outro lado, seria simplesmente uma 

prática degradante visando ofender uma terceira pessoa, sem qualquer motivação 

política ou moral por trás das escolhas dos alvos e meios para tal ação.  

Ainda relacionada às atividades de zombaria contra terceiros no ciberespaço, o 

griefing, muitas vezes condenado pela comunidade Troll, pode ter diferentes 

interpretações: uma que pode ser referida como uma tradução literal do termo de origem 

inglesa, e está ligada a demonstrações de carinho ou nostalgia causadas por um pesar ou 

sofrimento pelo luto de algum conhecido ou ente querido (esta atividade que, ao ser 

aplicada ao fenômeno de memorial pages no Facebook são alvos de diversas ações 

                                                 
24

 Trollagem (ou “trollar”, no infinitivo) é o correspondente em português (brasileiro) para o trolling, 

frequentemente usado pelos usuários de internet no país. 

25
 O /b/ é o principal board do 4chan. Ele é um board aleatório, ou seja, não é dedicado à discussão de 

nenhum tema especifico no site. Enquanto os moderadores de outros canais no 4Chan tendem  a  forçar  

regras  de conduta e banir postagens que fujam do tema, as regras do /b/ se  resumem  à proibição de  

postagens  que  descumpram  a  lei  (no  caso  do  4chan,  a  lei  americana),  publiquem dados  pessoais  

ou  que  façam  algum  tipo  de  publicidade;  fora  isso,  qualquer  coisa  é permitida. Disponível em:  

http://boards.4chan.org/b. Acesso em: 15 jul. 2015. 

http://boards.4chan.org/b
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trolling, como citado anteriormente26); a outra, no entanto, está relacionada ao o ato de 

causar consternação repetidamente a outros membros de uma comunidade online27. 

Neste último caso, o termo é especialmente utilizado no âmbito de jogos online para 

referir-se ao ato de perturbar e irritar intencionalmente outros jogadores (de uma mesma 

equipe ou não)28. 

Dentro desta última definição, as táticas de griefing utilizadas dependem de qual 

video game é jogado, podendo girar em torno de ações como matar todos os membros 

do próprio time durante um jogo multiplayer; matar repetidamente os inimigos que seus 

parceiros de jogo estão tentando matar; publicar muito texto na área de chat do jogo 

(prática também conhecida como flooding) para dificultar a comunicação entre os 

demais participantes, entre outros. Segundo Victoria Rubin (2013), a grande maioria 

dos usuários que sofreram ações de griefing online não encara a prática como um golpe 

ou uma atividade para enganar as vítimas, e sim associam-na a ações de assédio ou 

mesmo a demonstrações de imposição de poder ou superioridade no ambiente dos jogos 

online. A autora também identifica o que chama de “griefing casual”29 na atividade de 

jogadores que se recusam a seguir as regras explícitas ou implícitas dentro de um 

determinado jogo por simples entretenimento. Além deste tipo de griefing, existiriam 

outras variações da mesma atividade, examinada como um fenômeno já estabelecido no 

âmbito dos video games.  Nesta medida, os griefers possuem muitos pontos em comum 

com os trolls, podendo mesmo caracterizar-se como trolls dos jogos online. 

Outra prática inscrita nas ações dos trolls é o flaming, que pode ser considerado 

uma espécie de modus operandi das ações de trollagem e cyberbullying. O termo 

flaming (ou ao ato de “arder em chamas”, em inglês30) é usado para descrever a 

atividade de postar mensagens e alimentar interações hostis entre usuários na Internet, 

especificamente em espaços de conversação como fóruns, chats, sites de redes sociais, 

                                                 
26 Para mais informações sobre a atividade de Trolls contra a prática de griefing no contexto das 

memorial pages no Facebook, consultar: PHILLIPS, Whitney. LOLing at Tragedy: Facebook trolls, 

memorial pages and resistance to grief online . Disponível em: 
<http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3168/3115>, acesso em 23 ago. 2015. 
27

 Definição disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Griefing>. Acesso em 23 ago. 2015.  

28
 Definição disponível em <http://knowyourmeme.com/memes/subcultures/griefing>. Acesso em 23 ago. 

2015. 

29
 Tradução minha para o termo “casual griefing”. 

30
 Tradução minha. 

http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3168/3115
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Griefing
http://knowyourmeme.com/memes/subcultures/griefing
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entre outros31. Entre as razões identificadas nas fontes de pesquisas (sites e 

enciclopédias colaborativas virtuais) para o surgimento do flaming estaria o "Efeito de 

Desinibição Online”32, conceito fundamentado em uma aparente perda de restrições 

sociais e inibições que estão normalmente presentes quando os atores vêem uns aos 

outros na vida real. Além deste conceito também ser relacionado como um motivador 

para ações de trolling (KRAPPITZ, 2012), ele possui muitas similaridades com a 

cômica Internet Fuckwad Theory, uma “teoria” compartilhada em sites humorísticos, 

enciclopédias e wikis online que argumenta que indivíduos normais e bem ajustados 

podem exibir comportamentos anti-sociais e mesmo psicopatas quando desfrutam do 

anonimato e de um público cativo na Internet. 

 

Figura 1: Ilustração da Greater Internet Fuckwad Theory
33

. 

 

 

 

Assim como o trolling e o cyberbullying, o griefing e o flaming são práticas que 

também têm o objetivo de irritar o outro no ambiente online e, em alguns casos, expor a 

vítima ao ridículo, através de ações de assédio e contato indesejado com terceiros. A 

atividade de stalking online conserva elementos em comum com todas estas práticas, 

principalmente a dependência da anonimidade dos atores que as praticam para que elas 

                                                 
31

 Definição disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Flaming_(Internet)>  

32
 Tradução minha para “Online Disinhibition Effect”. SULER, John. The Online Disinhibition Effect. In: 

Cyberpsychology & Behavior, 2004.  

33
 Disponível em: http://knowyourmeme.com/photos/325699-greater-internet-fuckwad-theory 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flaming_(Internet)
http://knowyourmeme.com/photos/325699-greater-internet-fuckwad-theory
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aconteçam. Mais do que novos comportamentos fundamentados no uso da Internet e de 

suas distintas plataformas de comunicação, o ponto de convergência entre estas 

atividades está possibilidade de alguém se tornar anônimo frente a outros usuários e 

ainda assim, poder interagir com eles, abrindo novas possibilidades e modelos de 

interação online. Muitos desses modelos, como vimos, são voltados para práticas que 

têm como fim assediar, constranger ou mesmo denegrir a imagem de alguém. 

 

1.2.2 – Scam, Hoax e os golpes virtuais: Phishing e catfishing  

 

Além dos comportamentos agressivos na Internet analisados acima, outras  

práticas que surgiram com o uso da Internet e são alvos de grande atenção são os golpes 

aplicados via Internet, também chamados de Scams (“golpes” ou “embustes” em 

tradução literal do inglês) ou Hoaxes. Dentre estes golpes que têm como fim enganar e 

fraudar outras pessoas, existem aqueles que são efetuados através de ferramentas online 

como emails ou falsos anúncios, estimulando o usuário a clicar em algum link, 

propaganda ou mesmo a baixar algum arquivo malicioso, como o phishing; e mesmo os 

golpes que dependem necessariamente da interação entre usuários para que aconteça, 

como o catfishing.  Apesar de apresentarem como pontos comuns o embuste à vítima, 

estes golpes variam no modo como são realizados e com que finalidade são executados. 

Como o próprio nome sugere34, a prática de phishing tem por objetivo “pescar” 

informações de usuários de Internet e induzi-los a compartilhar dados pessoais no 

ambiente online, de modo a conseguir dados relevantes como nomes dos usuários e 

senhas, números de contas bancárias, cartões de crédito, entre outros. Normalmente os 

ataques de phishing são realizados através de e-mails, anúncios ou sites que se parecem 

com os que o usuário já acessa frequentemente35. Um exemplo clássico de phishing 

ocorre, por exemplo, quando alguém recebe um e-mail que parece ser do seu próprio 

banco, pedindo a confirmação do número da sua conta bancária e senha para qualquer 

finalidade específica. O phishing também é muito próximo e análogo à engenharia 

social, uma prática de manipulação psicológica de usuários para a execução de certas 

ações ou de modo a induzi-los a divulgar informações confidenciais que podem ser 

utilizadas para ter acesso não autorizado a computadores ou informações. 

                                                 
34

 O termo phishing em inglês corresponde à pescaria. 

35
 Fonte: https://support.google.com/websearch/answer/106318?hl=pt-BR. Acesso em: 15 set. 2015. 

https://support.google.com/websearch/answer/106318?hl=pt-BR
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O catphishing, por outro lado, é um tipo de golpe intimamente relacionado às 

dinâmicas de conversação e construção de identidades em rede. Esta prática relaciona-se 

ao fenômeno dos predadores de Internet que “fabricam” identidades online e até mesmo 

círculos sociais inteiros para enganar outros usuários, envolvendo-os em 

relacionamentos, românticos ou não, que podem tomar inclusive um longo período de 

tempo. Este golpe ganhou maior destaque e reconhecimento após o lançamento do 

documentário americano “Catfish”, lançado em 2010, que também ajudou a consolidar 

o termo catfish para o fenômeno. Diferente do que seria uma “curadoria” da própria 

presença no meio digital, com o objetivo de controlar a imagem que se gostaria de 

passar em rede e interagir com outros usuários, na prática deste golpe o usuário cria uma 

personalidade digital do zero com o fim de ter relações que dependem totalmente do 

ambiente virtual. Há verdadeiro investimento para criar esta “persona” online e uma 

rede complexa de contatos e conhecidos forjados que comprovem a veracidade das 

informações divulgadas pelo ator do golpe no ciberespaço, além do envolvimento 

emocional que este ator está disposto a sustentar com a vítima.  

Nestes dois golpes virtuais os meios para o scammer realizar o seu golpe giram 

em torno de conseguir informações pessoais da vítima, apropriando-se dessa informação 

para usá-la com propósitos distintos. Dentre destes casos, o stalking online, seria um 

dos meios que os golpistas se utilizam para aplicar seus golpes posteriormente. O 

fenômeno de stalking online como um novo comportamento não está necessariamente 

ligado ao propósito de aplicar golpes online mas, com efeito, pode servir a isto. Além de 

ações de assédio e coerção, um dos grandes pontos de atenção levantados pela mídia ao 

abordar o stalking e a superexposição crescente dos usuários de sites de redes sociais é 

exatamente a vulnerabilidade que esses usuários apresentam a possíveis golpes e 

pessoas mal intencionadas. 

 

1.2.3 – Lurking   

 

Dentre os principais comportamentos e práticas de Internet identificados, o mais 

próximo ao stalking online seria o lurking. Em tradução literal, o verbo inglês lurk 

significa espreitar, vigiar ou ver algo escondido. No entanto, este termo é mais 

comumente usado no âmbito de plataformas digitais para descrever a pessoa que está 

presente em comunidades e fóruns online, seguindo os grupos e lendo as interações, 

sem participar ativamente na comunidade (LEIGH, 2009). Além destas definições, 
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também é possível encontrar explicações para esta atividade que aproximam o lurking  e 

as ações do lurker ao stalking online, sobretudo em dicionários e enciclopédias 

colaborativas36 como: 

“Spying on people online, while you remain invisible”. 

(Definição para “Lurking”, disponível em: 

http://pt.urbandictionary.com/define.php?term=lurking. 

Acesso em 25 ago 2015) 

 

“Someone who is constantly on myspace looking at the 

same people that they don't know over and over again to 

see if they have new pictures, who their friends are etc. 

etc. (Definição para “Lurker”, disponível em: 

http://pt.urbandictionary.com/define.php?term=lurker.A

cesso em 25 ago 2015 

 
O caráter de observador passivo das informações publicadas por outros usuários 

dentro de uma comunidade próprio ao lurker se assemelha à atividade do stalking online 

na medida em que ambos empregam ações semelhantes dentro de praticas distintas, 

como a procura e acompanhamento de informações e interações de outros usuários. 

Assim como o stalkers, os lurkers carregam uma conotação negativa pelo fato de serem 

usuários que estão possivelmente “sempre à espreita”, o que deixaria os outros usuários 

vulneráveis não sabendo se estão sendo acompanhados ou não, além de representarem 

um obstáculo às comunidades baseadas na cooperação entre os participantes.  

Desde a evolução da web 2.037, os lurkers representariam aproximadamente 

90% da população total de usuários de Internet, enquanto os 10% restantes poderiam ser 

subdivididos em dois grupos: os usuários contribuidores (1%), que criam conteúdo 

original através de blogs, fóruns e outros espaços de conversação virtual; e os 

participantes (9%), que, apesar de não criarem conteúdo original, participam ativamente 

da dinâmica da comunidade ao comentar e compartilhar o conteúdo criado (LEIGH, 

2009). A massiva presença de lurkers em comunidades online levanta discussões acerca 

do seu impacto nas dinâmicas dessas comunidades, que são baseadas sobretudo na 

produção colaborativa de informações e na cooperação entre os usuários. Kollock 

                                                 
36

 Referência adquirida a partir do site Urban Dictionary, site claborativo onde os verbetes são criados e 

definidos pelos próprios usuários de Internet.  (http://pt.urbandictionary.com/define.php?term=lurking) e 

http://pt.urbandictionary.com/define.php?term=lurker)  

37
 A expressão Web 2.0 designa um conjunto de tendências econômicas, sociais e tecnológicas que 

coletivamente formam a base para o que seria uma geração da Internet mais madura e distinta, 

caracterizada pela participação colaborativa dos usuários, usabilidade e interoperabilidade , que juntas 

transformam o modo como as plataformas são feitas e utilizadas pelos usuários de Internet. (O’Reilly 

Radar,Principles and Best Practices, 2007) 
 

http://pt.urbandictionary.com/define.php?term=lurking
http://pt.urbandictionary.com/define.php?term=lurker
http://pt.urbandictionary.com/define.php?term=lurking
http://pt.urbandictionary.com/define.php?term=lurker
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(2008) ressalta a importância de haver um equilíbrio entre atores que se engajam na 

produção e colaboração online, dos usuários que “pegam carona”38 nos esforços alheios, 

para que haja a produção contínua de bens colaborativos e de domínio publico. Caso 

todos os usuários passem apenas a “pegar carona”, o bem público na Internet não seria 

produzido, o que suscitaria um verdadeiro dilema social dentro de uma comunidade 

colaborativa, levando-a possivelmente à falência. 

 Leigh (2009), por outro lado, encara a prática de lurking como uma resposta à 

complexa dinâmica das interações na Internet, especialmente em algumas comunidades 

virtuais, que seriam verdadeiras entidades estrangeiras regidas por linguagens e sistemas 

de regras e convenções sociais (implícitas ou não) próprias, sobretudo para os usuários 

novatos em tais comunidades. O lurker manteria seu status pela insegurança em seguir a 

etiqueta de participação em uma comunidade online. Exemplos mais concretos de tais 

comunidades poderiam ser certos fóruns de discussão sobre softwares ou games, onde 

um conjunto de conhecimentos específicos é necessário a fim de participar da conversa, 

ou fóruns de discussão onde a cultura existente é regida por uma etiqueta complexa, 

regras tácitas e normas sociais específicas. Nestes casos, a prática de lurking permite 

que os usuários “inexperientes” aprendam as convenções de uma comunidade online 

antes de participar ativamente, melhorando seus conhecimentos acerca da socialização 

dentro do grupo, para o momento em que eles eventualmente estejam aptos a engajar-se 

propriamente39.  

Traçando um paralelo entre esta aplicação do lurking em comunidades virtuais e 

a prática do stalking online, podemos apreender que, apesar desta última possuir uma 

conotação fortemente ligada a assédios e perseguições virtuais, uma possível explicação 

deste comportamento também poderia estar ligada à tentativa do stalker compreender a 

dinâmica social dentro da comunidade onde está presente a partir da coleta de 

informações sobre os outros usuários. Ao compreendermos que, apesar de constituírem-

se enquanto fóruns de discussão e grupos abertos a qualquer participante, as 

comunidades virtuais podem ser verdadeiras entidades complexas e não estão 

necessariamente acessíveis a todos. Enquanto uma parcela dos estudos sobre 

                                                 
38

 Kollock não faz referência direta ao termo  lurkers ao tratar das dinâmicas de colaboração em 

comunidades virtuais, mas foca uma parte de sua análise sobre o possível os usuários free-riders, que 

aproveitam a produção colaborativa alheia para usufruir dos bens produzidos dento de um grupo.  

39
 Esta ação na qual os lurkers finamente se engajam em alguma conversa ou tópico de discussão é 

referida como delurk . 
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comportamentos online (como o lurking) já levam em consideração a importância do 

meio onde esses comportamentos são postos em prática, para analisar suas motivações e 

possíveis implicações, com o stalking online, ainda vemos uma compreensão 

hegemônica do fenômeno que o liga necessariamente a uma transposição da prática do 

stalking tradicional para o ambiente virtual, sem levar em consideração as 

particularidades e dinâmicas de comunidades e sites de redes sociais na Internet. 
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Capítulo 2 – Stalking e as redes sociais 
 

Como comentado no capítulo anterior, um grande espaço da pesquisa na área de 

Comunicação é dedicado ao estudo de novas práticas emergidas com o avanço da 

tecnologia. Seja a partir de novos comportamentos sociais que “surgiram” do convívio 

em comunidades virtuais, como o trolling e o phishing, ou mesmo através de posturas 

que ganharam “nova roupagem” com a apropriação de ferramentas tecnológicas, como 

o bullying, podemos afirmar que os computadores pessoais e a Internet trouxeram 

inegáveis mudanças em nosso cotidiano e, principalmente, na forma como nos 

relacionamos direta ou indiretamente em sociedade: 

 
O computador, mais que uma ferramenta de pesquisa, de 

processamento de dados e de trabalho, é hoje uma 

ferramenta social, caracterizada, principalmente, pelos 

usos conversacionais. Isso quer dizer que os 

computadores foram apropriados como ferramentas 

sociais e que esse sentido, em muitos aspectos, é 

fundamental para a compreensão da sociabilidade na 

contemporaneidade. (RECUERO, 2012, p.21) 
 

Trazendo esta problematização para a discussão sobre o fenômeno de stalking, 

apesar deste ser compreendido em muitos âmbitos da sociedade como uma postura 

anterior à Internet, que foi maximizada e de certo modo “facilitada” com a ampliação do 

acesso a ferramentas digitais, podemos adotar uma visão alternativa – a da tecnologia 

como elemento fomentador de novas atividades – para analisar como as pessoas têm se 

apropriado do termo stalking a partir de uma compreensão fundamentada no 

acompanhamento de informações de outras pessoas na Internet, que minimiza e 

subverte os efeitos nocivos desta prática. 

 Analisando o fenômeno do stalking online através desta visão, de modo a melhor 

compreender o como e por que se deu o processo de ressignificação do stalking por 

usuários de Internet, procurarei discutir qual o papel das ferramentas tecnológicas e dos 

novos espaços de conversação na Internet neste processo, além de discorrer sobre a 

relação entre o stalking e a dinâmica de comunicação mediada pelo computador (CMC) 

ao identificar as principais funcionalidades que diferenciam os sites de redes sociais de 

outros sites e os tornam tão únicos para este fenômeno. Mais precisamente, abordarei 

neste capítulo o modo como o stalking pode ser reconhecido como um passo integrante 

do que Raquel Recuero (2012) identifica como “conversação em rede” e quais seriam os 

possíveis objetivos do stalker neste processo de conversação, fortemente influenciado 
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pelas funcionalidades e limitações técnicas dos sites das mídias sociais, a partir da 

definição e caracterização destes sites por Boyd (2007). A partir da análise deste novo 

modelo de conversação explorado por Recuero, que permeará todo o capítulo, discutirei 

como a prática do stalking online pode estar relacionada a outras dinâmicas e valores 

essenciais à atuação nesses sites, como as dinâmicas de representação pessoal e a 

política de visibilidade instaurada nestas plataformas, utilizando o trabalho de Goffman 

(1967) e Lejeune (1975) sobre representação do eu e o conceito de pacto autobiográfico 

respectivamente, além de abordar Bourdieu (1986) ao discorrer sobre a relação entre 

capital social e capital simbólico na prática do stalking online. 

Por fim, discutirei o viés negativo que pode ser assumido nesta atividade, 

explorando questões como a conduta do stalker e os comportamentos que podem defini-

lo ou não como uma ameaça social em potencial. 

 

2.1 – Sites de redes sociais e a conversação em rede 

 

As fontes de material coletado para o presente trabalho (tanto referente às 

legislações quanto à mídia tradicional) apresentam como ponto nodal a importância dos 

sites de redes sociais para a emergência do stalking online. Este tipo de site também 

aparece com frequência no discurso de usuários de Internet sobre esta apropriação 

alternativa de stalking que analisamos no trabalho. Mas o que torna essas redes sociais 

online tão importantes para a análise e discussão acerca do fenômeno do stalking e 

mesmo outras práticas e comportamentos de usuários de Internet?  

Segundo Recuero (2013), SRSs como o Facebook, Twitter, os já extintos Orkut 

e Friendster, entre outros, têm um impacto profundo nas redes sociais (relações sociais) 

entre as pessoas e sua transmutação para o ambiente online impacta de forma pungente 

as práticas sociais também no ambiente offline. Este impacto nas relações interpessoais 

acontece devido à modificações significativas no modo como os indivíduos 

“constroem” e publicizam não apenas seus perfis e identidades, como também seus 

círculos sociais e contatos (conexões) na rede.  

O que torna os SRSs únicos e tão diferentes de outros sites ou ferramentas 

digitais não é o fato de permitirem que indivíduos conheçam e se conectem com 

estranhos, mas sim possibilitar que os usuários articulem e tornem visíveis suas redes de 

contatos (social networks). Entre as características fundamentais que delimitam e 

diferenciam os sites de redes sociais de outras plataformas que permitem a conversação 
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entre usuários em rede estão: (1) a construção de perfis públicos ou semi-públicos 

dentro de um sistema limitado; (2) a articulação com uma lista de outros usuários com 

os quais eles compartilham uma conexão e (3) a possibilidade de visualizar e cruzar sua 

lista de conexões com as listas desses usuários dentro de um mesmo sistema (BOYD, 

2007). Desta forma, Recuero afirma que estas características inerentes aos SRSs acabam 

gerando uma nova “forma conversacional” mais pública e mais coletiva, configurando 

um processo que a autora chamará de “conversação em rede”, distinto do vivenciado no 

ambiente offline. 

Mesmo sendo grandemente fundamentada a partir das limitações técnicas e 

apropriações dos usuários sobre os sites de redes sociais, o processo de conversação em 

rede é, antes de tudo, um dinâmica de conversação: ou seja, ela opera de modo a 

proporcionar a interação entre os atores envolvidos e depende da cooperação entre eles 

para que ocorra a construção de relações sociais e a troca de informações e valores. 

Desta forma, o discurso em um processo de conversação em rede também é 

coproduzido e, para que a conversação entre os atores ocorra, elementos como turnos40, 

contexto e mesmo a noção de polidez, que na conversação face a face são fundamentais, 

precisam ser reconstruídos a partir da mediação de ferramentas digitais. 

Dentre esses elementos, o contexto é fundamental para compreender o que é dito 

nas conversações no ciberespaço. Em um processo de interação, é o conhecimento sobre 

o contexto que especifica a situação comunicativa na qual os interagentes tomam parte. 

O conhecimento dessa situação comunicativa seria então o ponto chave para que os 

interagentes consigam estabelecer diálogos em que compartilhem, criem e negociem 

sentido. O contexto se apresenta então, como um elemento essencial para a 

compreensão e a recuperação da conversação, especialmente porque sua negociação no 

ciberespaço é mais complexa. 

Todo ator envolvido em uma conversação precisa ser 

capaz de negociar, construir e recuperar contexto, que 

vai formar um pano de fundo sobre o qual as 

conversações acontecem. Sem esse contexto, é 

impossível compreender toda a dimensão da 

conversação no ciberespaço. (...) Sempre que está na 

presença de outros indivíduos, cada ator precisa 

identificar as informações existentes sobre o contexto, 

isto é, as informações a respeito daquilo que é esperado 

                                                 
40

 Os turnos de fala, segundo Recuero, são compreendidos como os momentos de fala estabelecidos pela 

alternância através de negociações entre os interagentes durante a conversação. Os turnos podem ser 

observados como unidades, seja de uma única palavra, de uma frase ou de um conjunto de frases onde a 

função locutória é ocupada por diversos atores. 
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dele e do que ele pode esperar dos demais.  

(RECUERO, 2012, p. 96 e 97) 
 

Tendo em vista que o contexto é fundamental ao processo de conversação em 

rede, seja no início de uma interação - onde acontece uma construção de contexto, 

quando ator precisa identificar o que é esperado dele e o que ele pode esperar dos 

demais interagentes – ou no meio – através de uma recuperação do contexto 

conversacional, que pode ser perdido pela sobreposição de mensagens e turnos de fala 

durante uma interação online -, seria possível considerar a dinâmica do stalking online 

como uma atividade inscrita nesta busca por contexto no ciberespaço? Assim como o 

lurking pode permitir que os usuários “inexperientes” em uma determinada comunidade 

online aprendam as convenções e linguagem específicas dos participantes do grupo, 

melhorando seus conhecimentos acerca da socialização nesta comunidade, antes de 

participar ativamente nela, o stalking pode ser compreendido como uma prática que 

proporciona a busca por contexto acerca de outros usuários. Ao identificar as 

preferências, características e situações vivenciadas pelo usuário “stalkeado”, o stalker 

estaria apto a traçar um horizonte de expectativas sobre a conversação que poderia 

ocorrer entre ambas as partes (ele - o stalker -  e a sua “vítima”).  

Sendo assim, podemos observar que o fenômeno do stalking online estaria 

diretamente inscrito no processo de conversação em rede ao passo que ele se relaciona 

com outros elementos que caracterizam a comunicação mediada pelo computador e com 

problemáticas suscitadas pelo uso de sites de redes sociais como ferramentas 

fundamentais de comunicação na contemporaneidade.  

 

Capítulo 2.2 – Visibilidade e representação de si na Internet 

 

Um fator essencial à comunicação em sites de redes sociais e ao estabelecimento 

de uma conversação em rede é a construção da presença dos usuários envolvidos neste 

processo conversacional. Não havendo a dimensão física dos sujeitos envolvidos em 

uma interação face a face (que materializa o indivíduo e o conhecimento sobre ele, 

mesmo que superficial, se dá de forma imediata), no ciberespaço, é preciso que esta 

presença dos interagentes seja construída através de atos performáticos e identitários, 

tais como a construção de representações de si (RECUERO, 2012, p. 58). Essa 

representação e essa personalização de suas presenças no espaço virtual são essenciais 
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para a conversação, pois fornecem informações cruciais a respeito dos interagentes 

envolvidos e dos contextos criados.  

A representação de si, no entanto, não é um processo exclusivo das interações 

mediadas pelo computador. Goffman (1967) destaca o processo de representação de si 

como fundamental para a interação entre as pessoas, onde os indivíduos conferem 

significado a si próprios, aos outros, e à situação (ou contexto) vivenciado, 

caracterizando uma espécie de “performance”. Estas performances fornecem impressões 

aos outros e a informação é trocada com o fim de confirmar uma identidade ou alguma 

situação específica.  

Nas redes sociais e mesmo em outras plataformas que possibilitam a CMC, os 

perfis dos usuários são cuidadosamente montados como espaços que trazem 

informações e elementos construídos para dar uma ou outra impressão para uma 

possível audiência através de pistas, performances ou mesmo elementos que demarcam 

identidade e contexto. Neste sentido, tanto as informações pessoais incluídas pelos 

próprios usuários, quanto sua lista pública de conexões41 – a lista de amigos, seguidores, 

e pessoas conectadas ao usuário – também operam como importantes marcadores de 

identidade e podem servir para validar informações apresentadas nos perfis dos 

interagentes (DONATH & BOYD, 2004). Todos esses elementos – lista de conexões, 

dados imputados nos perfis, além de narrativas e performances de gostos42– servem para 

gerenciar impressões sobre si, construir contexto para os demais interagentes e, através 

disso, legitimar uma “face”43 , ou a imagem de si que o usuário busca construir.  

Esta narrativa que os usuários de redes sociais precisam construir para criar uma 

representação de si mesmos no ciberespaço, e a legitimação desta representação através 

de elementos que gerenciam a impressão que os outros formulam sobre esta presença 

criada, também depende grandemente da existência de uma audiência imaginada para 

qual o usuário está tentando criar sentido e, desta forma, estabelecer conversação. 

                                                 
41

 Boyd & Ellison (2007) tratam as conexões públicas como “public displays of connection” e destacam a 

importância delas para a construção das representações dos usuários nos sites de redes sociais.  

42
 Tradução minha de taste fabric, conceito de Liu, Maes, and Davenport (2006), que designa 

basicamente as performances de gostos (músicas, livros e filmes favoritos…) enquanto uma estrutura de 

rede (network) alternativa. Fonte: LIU, H., MAES, P., & Davenport, DAVENPORT G. (2006). 

Unraveling the taste fabric of social networks. International Journal on Semantic Web and Information 

Systems, 2 (1), 42-71.  

 
43

 O conceito de “face” segundo Goffman  relaciona-se a uma imagem do self delineada em termos de 

atributos sociais aprovados, ou seja, uma imagem positiva constituída por um ator diante dos demais. 

Além disso, por ser constituída de "atributos sociais", que se buscam positivos, é também um valor de 

capital social. 
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Lejeune (1975) chama atenção à importância de estabelecer um pacto entre narrador e 

espectador para que haja inteligibilidade da narrativa de presença criada (no caso citado 

pelo autor, em narrativas típicas do gênero autobiográfico), onde é preciso comprovar a 

veracidade e autenticidade dos fatos contados. No caso da comunicação mediada pelo 

computador, a chave para que este pacto entre os interagentes aconteça está na 

identificação desta audiência imaginada (as pessoas que irão perceber e criar impressões 

sobre a identidade do interagente) e na adoção de práticas que legitimam as 

performances identitárias dos interagentes. Boyd (2006), ao discorrer sobre as 

motivações dos usuários para o friending (o ato de adicionar amigos e conexões em 

redes sociais), ressalta que os "amigos" em sites de redes sociais oferecem aos usuários 

uma audiência imaginada de modo a orientar também suas normas de comportamento 

na rede.  

Esta construção de sentido simbólico sobre si, visando a compreensão do outro 

através da construção de identidades no ciberespaço, também poderia ser compreendida 

como um processo de conversação por si só. Deste modo, podemos considerar que, 

tanto o agente que constrói sua narrativa de presença, quanto o agente que atua 

enquanto espectador dessas narrativas de modo a consolidar uma impressão sobre os 

interagentes, possuem papéis fundamentais no processo de conversação em rede: ao 

mesmo tempo que ele se baseia no contexto apreendido (sobre os usuários com que 

pretende interagir e sobre a situação) para se posicionar da maneira esperada e adequada  

na dinâmica de conversação estabelecida,  ele, enquanto audiência imaginada ou 

“leitor” dessas narrativas autobiográficas dos interagentes, também influencia 

diretamente na construção dessas mesmas narrativas.   

Ora, se a prática de recepção ou busca de informações sobre os usuários em 

redes sociais é uma parte integrante do processo de conversação online, também 

podemos compreender que a prática do stalking online, a partir da compreensão dos 

usuários de Internet sobre o tema, também pode estar relacionada ao processo de 

construção de identidades e narrativas no ciberespaço, pois, nesta relação, o stalker 

pode ser compreendido enquanto um leitor dessas narrativas. No entanto, é preciso 

complexificar a relação entre stalker e espectador/leitor: podemos dizer que o leitor 

seria uma audiência imaginada, e o stalker, uma espécie de audiência invisível que 

pode ser esperada pelo enunciador da narrativa ou não.   

Este jogo de visibilidade (entre os que mostram e os que veem) entre os 

interagentes na conversação em rede traz à tona também a discussão sobre a 
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publicização do privado e a atenção conferida ao individuo comum e às ações cotidianas 

como indicadores da emergência de novos valores na sociedade contemporânea, 

fortemente influenciada pelas ferramentas digitais de conversação:  

 

A visibilidade do comum é algo sedutor na medida que 

constitui um valor específico da nossa era, uma forma 

de capitalizar um dos grandes valores da 

contemporaneidade, a atenção (Lanhan, 2006), mas 

também tem um custo que está sobre a publicização do 

privado. Há uma relação de investimento e custo, que 

agrega ou não capital social sobre os sujeitos da 

visibilidade (RECUERO, 2012). 
 

Segundo Sibilia (2008), vivenciamos novas modalidades de expressão e 

comunicação a partir da eclosão de um fenômeno fundamentado na exposição da 

intimidade de indivíduos comuns através de plataformas digitais como blogs e SRSs. 

Sendo assim, o stalking online também poderia ser um fenômeno intimamente 

relacionado a estes novos regimes de (super) exposição de si? A prática de stalking 

pelos usuários de Internet seria uma resposta à exacerbação de novos valores sociais 

(uma economia centrada em capitalizar atenção e visibilidade) que se estabeleceram 

com a interação mediada pelo computador cada vez mais presente no dia a dia das 

pessoas, ou seria o stalking apenas uma prática centrada em adquirir contexto, de modo 

que seja possível estar mais preparado para a conversação com as pessoas e, por 

consequência, permitir que o usuário stalker amplie seu círculo de “amigos” ou 

“conexões” mais facilmente?    

 Nesse sentido, podemos inferir que, assim como as celebridades e pessoas 

célebres suscitavam (e ainda suscitam) grande atenção da mídia até então e, 

consequentemente, de uma larga audiência que acompanha seus passos e detalhes de 

suas vidas privadas através de tabloides e distintos meios de comunicação, neste novo 

modelo de visibilidade onde torna-se comum que pessoas “comuns” exponham sua 

intimidade na Internet para capitalizar atenção, os stalkers fazem o papel desta 

audiência que acompanha os passos dos cidadãos ordinários na Internet.   

 

  

Capítulo 2.3 – Informação social e capital simbólico  

 

Além das questões relacionadas à visibilidade em rede serem fundamentais para 

analisarmos algumas dinâmicas de conversação na Internet, sobretudo nas redes sociais, 
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a informação gerada através desta exposição e busca pela visibilidade mostra-se como 

um ponto central nesta análise e na sua correlação com o stalking online. As 

informações divulgadas em rede não são apenas um elemento obrigatório para a 

definição e revalidação do contexto na conversação, afinal, o contexto seria apreendido 

através de informações adquiridas pela situação ou por terceiros, como também são 

cruciais para o estabelecimento de conexões, na construção de sentido e valores nessas 

redes online.  

Lanham (2006) argumenta que o grande valor que se encontra escasso na nossa 

sociedade não é mais a informação, e sim a atenção. Com a Internet, há tanta 

informação disponível que novos valores estão surgindo a partir de uma filtragem de 

informações e na visibilidade (RECUERO, 2012) destas. Logo, em um ambiente com 

informação quase ilimitada e proveniente de diferentes fontes, mas importante do que 

ter conhecimento sobre algo – ação que já se tornou banal na “era da informação”44, em 

que somos impactados por inúmeras notícias e dados diariamente, procurando-os 

ativamente ou não - o onde apreender a informação (onde encontrar uma fonte confiável 

e relevante), a atenção que se dá a elas e o que fazer com estas informações tornam-se 

grandes diferenciais na contemporaneidade. Enquanto possuir informação e produzir 

conhecimento eram, até então, características que diferenciavam os individuo e lhe 

conferiam legitimidade e reconhecimento, hoje em dia - onde torna-se muito mais fácil 

produzir e divulgar informação (que pode ser entendida também como “conteúdo”)  

acerca de diferentes campos do conhecimentos (inclusive sobre si mesmo) seria a 

filtragem e a retenção de informação relevante uma espécie de valor ou capital 

característico da contemporaneidade?  

Bourdieu (1986) trata o conceito de capital não apenas como um acúmulo de 

bens e riquezas econômicas, mas como todo recurso ou poder que se manifesta em uma 

atividade social. Assim, além do capital econômico (ligado aos meios de produção e 

renda, como salários e o acúmulo de bens materiais), o sociólogo também distingue a 

importância do capital cultural (saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e 

títulos), capital social (recursos adquiridos ou empregados a partir de relações sociais, 

                                                 
44

 Manuel Castells chama de Era da Informação (também nomeada como Information Age ou Digital 

Age) o período contemporâneo da história humana caracterizado pela mudança de  uma sociedade 

industrial para uma sociedade informacional. Segundo o autor, esta sociedade é estruturada em torno de 

redes ao invés de atores individuais  e funciona através de um fluxo constante de informações 

possibilitado a partir do avanço tecnológico alcançado. Fonte: CASTELLS, M. A sociedade em rede. São 

Paulo: Paz e Terra, 1999. 
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por atores ou grupos, que podem estar contidos em determinadas mensagens que 

circulam por laços sociais) e, por fim, o capital simbólico, referente aos elementos 

estruturados e estruturantes de comunicação e conhecimento, fortemente ligados ao 

conjunto de rituais sociais estabelecidos (como códigos de etiqueta, protocolos, etc) que 

conferem prestígio, honra e poder simbólico aos seus detentores.  

 

O capital simbólico  –  outro  nome da  distinção  –  não  

é  outra  coisa  senão  o capital,  qualquer que seja a  

sua  espécie,  quando  percebido por  um agente  dotado  

de  categorias de  percepção  resultantes da  

incorporação  da  estrutura da sua  distribuição, quer 

dizer,  quando conhecido e  reconhecido  como algo de 

óbvio. (BOURDIEU, 1986) 

 

Independente da compreensão de stalking que abordamos aqui – do stalking 

“tradicional”, praticado offline, às diferentes compreensões de stalking online que 

podemos analisar – e levando em consideração as diferentes classificações levantadas 

por Bourdieu, é possível compreender que a coleta de dados sobre terceiros no meio 

online materializa uma busca por informação social de qualidade sobre um outro ator 

ou grupo, apreendida através das mensagens e trocas entre usuários em uma rede, perfil 

ou grupo “navegado” pelo stalker. Por sua vez, na medida em que o stalker obtém esta 

informação, ele próprio acumularia capital simbólico para si: referente às informações, 

dinâmicas e práticas que envolvem uma comunidade e os usuários presentes nela, que 

podem esclarecer e tornar visíveis os códigos de conduta e convenções, ligadas ao 

usuário ou comunidade pesquisada por ele.  

 

(...) as relações de comunicação são, de modo 

inseparável, sempre, relações de poder que dependem, 

na forma e no conteúdo, do poder material ou simbólico 

acumulado pelos agentes envolvidos nessas relações e 

que podem permitir acumular poder simbólico. É 

enquanto instrumentos es truturados e estruturantes de 

comunicação e de conhecimento que os ‘sistemas 

simbólicos’ cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou legitimação da 

dominação, que contribuem para assegurar a dominação 

de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando 

o reforço da sua própria força às relações de força que 

as fundamentam (...). (BOURDIEU, 1986) 

 

Trazendo esta problematização sobre as relações de poder simbólico para a 

análise dos novos modelos de conversação em rede, podemos dizer que a comunicação 

mediada pelo computador, bem como as relações de comunicação citadas por Bourdieu, 

também representam relações de poder que se utilizam do acúmulo de capital simbólico 
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para demarcar e legitimar agentes ou “classes” de usuários no ciberespaço, ou mesmo 

em comunidades online e espaços de conversação específicos, contribuindo para as 

relações de força envolvidas na interação entre os agentes. Um exemplo desta relação de 

luta simbólica no ciberespaço seria a dinâmica relacionada à prática de lurking, 

estudada por Claudia Leigh e analisada no capítulo anterior, onde os usuários novatos 

dentro de uma comunidade ou grupo online adotariam tal prática de modo a aprender as 

convenções, linguagem e regras da comunidade (neste caso, as trocas simbólicas 

produzidas pelos agentes dominantes) antes de participar ativamente dela. Ou seja, o 

lurking permitiria aos agentes acumular uma espécie de capital simbólico, fundamental 

para a interação na comunidade em questão, de modo a melhorar seus conhecimentos 

acerca da socialização dentro do grupo até se sentirem seguros e integrados a ele, para 

assim participarem ativamente.  

 No stalking, o acúmulo de capital simbólico a partir das informações e recursos 

sociais apreendidos, levaria a um semelhante acúmulo de poder simbólico que pode ser 

usado com diferentes objetivos – seja para, assim como no lurking, compreender melhor 

as trocas simbólicas envolvidas em uma conversação (a busca pelo contexto) de modo a 

melhor interagir com os atores; ou com outros objetivos que podem levar, inclusive, a 

ações não tão inofensivas contra os usuários ou grupo de atores cuja informação foi 

apreendida. 

 

Capítulo 2.4 – Regras de conduta e questões éticas no stalking 

 

Como vimos, o poder simbólico acumulado através das informações sociais 

recolhidas pelos stalkers no ciberespaço pode ser direcionado a finalidades distintas. O 

recolhimento de informações relevantes sobre outros atores pode servir não apenas para 

saber mais sobre determinado usuário ou grupo, de modo a definir o contexto em 

questão, como também pode ser aplicado em diversos golpes virtuais e esquemas na 

Internet, como já elencado no capítulo anterior. Sem dúvida, o objetivo final do stalker 

ao praticar sua atividade influencia diretamente na forma como esta prática será 

compreendida e, muito provavelmente, apropriada pelas pessoas. Se o stalking online é 

praticado tendo com objetivo coagir e ameaçar a vítima a fazer qualquer coisa, por 

exemplo, a ação certamente carregará uma conotação diferente daquela praticada pelo 

stalker que tem como objetivo apenas se situar no contexto de uma conversação com um 

usuário ou comunidade virtual. 
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 Dentre as diversas definições encontradas para o fenômeno do stalking, a mais 

completa e elucidativa sobre os comportamentos do agente e as consequências sofridas 

pela vítima de stalking é a do Model Stalking Code, documento que tem como objetivo 

sugerir uma abordagem legislativa que uniformize a identificação e direcione as devidas 

punições ao stalking nos Estados Unidos: 

 

Stalking é um crime de intimidação e terror psicológico 

que muitas vezes se transforma em violência contra suas 

vítimas. Os stalkers podem destruir a vida das vítimas, 

aterrorizando-as através de uma linha de conduta que 

pode incluir o monitoramento, perseguição, ameaças e o 

assédio às vítimas de diversas formas. O Stalking muitas 

vezes tem consequências devastadoras para as vítimas. 

Muitas são forçadas a alterar profundamente suas vidas, 

que pode ir desde a mudança para outro estado à 

mudança de identidade para protegerem a si mesmas e 

suas famílias. (The Model Stalking Code Revisited, 

2007, p.10) 
45

 

 

A partir desta tipificação tradicional do stalking, vemos que, além das 

consequências desta atividade na vítima e nas pessoas que lhe são próximas, a conduta46 

apresentada pelo stalker é considerada pela legislação norte-americana como 

fundamental para caracterizar a atividade como um crime focado na intimidação e terror 

psicológico. Nesta definição, há uma relação direta entre a ação de stalker e uma busca 

intencional por "poder" e "dominação" sobre as vítimas, ou simplesmente a 

"intimidação” delas. Segundo o documento, mais do que os diversos tipos de 

comportamentos que ajudariam a definir a conduta do stalker como um crime de fato 

(comportamentos estes que vão desde violar ordens de restrição à vitima; usar 

tecnologias digitais ou outros meios para roubar informações pessoais, sua identidade 

ou se fazer passar pela mesma; ameaçar e perseguir a vitima, até enviar flores e emails 

para a residência ou local de trabalho da vitima e utilizar táticas degradantes para 

humilhá-la e difamá-la), a intenção em causar medo ou estresse emocional 

                                                 
45

 “Stalking is a crime of intimidation and psychological terror that often escalates into violence against 

its victims. Stalkers can destroy the lives of victims, terrorizing them through a course of conduct that 

may include monitoring, following, threatening, or harassing victims in a variety of ways. Stalking often 

has devastating consequences for victims. Many are forced to profoundly alter their lives —going as far as 

relocating to another state and changing their identities —to protect themselves and their families.” 

(Tradução minha).  

46
 O termo exato em inglês é course of conduct, algo como “linha de conduta”, referente ao 

comportamento sustentado (ou seja, a apresentação de mais de um comportamento considerado como 

nocivo) pelo stalker. 
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propositalmente são os principais fatores que definem se uma ação de stalking 

aconteceu ou não47.  

Ora, com base nisto, poderíamos compreender e enquadrar nesta tipificação de 

stalking todas as ações de monitoramento de dados pessoais e até invasão de 

privacidade se a vítima da ação não tiver consciência de tais ações e não sofrer com 

ameaças ou assédio contra si mesma ou pessoas próximas? Em uma era cada vez mais 

tecnológica, onde não se faz mais obrigatório o contato direto e próximo com a vítima 

ou pessoas relacionadas a ela para conseguir rastrear suas informações, é necessário 

problematizar este código de conduta que define se uma prática pode ser definida como 

um crime de stalking ou não e, principalmente, se todos os stalkers representam 

necessariamente uma ameaça social. 

 

As novas e acessíveis tecnologias mudaram 

profundamente a forma como os stalkers monitoram e 

iniciam o contato com suas vítimas. Um stalker não 

precisa mais estar próximo à vi;tima para monitorá-la ou 

vigiá-la. Ele pode usar um sistema de posicionamento 

global (GPS) para rastrear virtualmente seu carro 

enquanto a mesma viaja para algum lugar. Ele pode 

instalar uma pequena câmera escondida (comumente 

chamada de spycam) na residência da vítima e ter acesso 

aos momentos mais privados de sua vida. Ele pode 

instalar um spyware no computador da vítima de modo 

a interceptar todos os emails e pesquisas da mesma na 

Internet. 
48

  
 

Mesmo que não haja a intenção em causar medo ou estresse emocional na 

vítima, a conduta expressa pelo stalker online suscita importantes questionamentos 

éticos, principalmente no que diz respeito à invasão de privacidade da vítima e ao 

acesso indevido às suas informações. Ainda que esta invasão de privacidade não tenha 

efeitos diretos no sujeito que sofre a ação ou em pessoas relacionadas, podemos 

caracterizar uma ação de stalking como realmente inofensiva?  

                                                 
47

 Segundo o Model Stalking Code, em qualquer ação judicial sobre o stalking devem considerar c omo 

defesa em casos onde (1) o agente não recebeu notificação real de que o curso de conduta foi indesejada 

ou (2) o agente não tinha a intenção de causar o medo vítima ou outro sofrimento emocional.  

48
 Tradução minha para “New, affordable technology has fundamentally and profoundly changed the way 

stalkers monitor and initiate contact with their victims. A stalker no longer needs to be in close proximity 

to his victim to monitor or surveil her. He can use a global positioning system (GPS) to track her in h er 

car as she travels to virtually any location. He can put a small hidden camera (often called a “spycam”) in 

his victim’s home and have access to even the most private moments of her life. He can put a spyware 

program on her computer and intercept all of her e-mails and Internet searches”. Disponível em: The 

Model Stalking Code Revisited, 2007, p.15. 
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Esta invasão de privacidade, que comumente caracteriza a prática de stalking, 

também pode ser problematizada. Além de atividades que obviamente materializam 

uma invasão às informações particulares de um ator, como instalação de spywares e 

outros mecanismos para vigiar e rastrear a vítima, em que medida monitorar 

informações disponíveis na Internet – em redes sociais, chats e outros locais de 

conversação no ciberespaço – sem o conhecimento ou consentimento dos usuários 

(como telefones e informações de backup para contato, check-ins49 em locais feitos 

automaticamente por um aplicativo ou por amigos em comum, histórico de ações 

registrados em um fórum, entre tantos outros) também não poderiam ser caracterizadas 

como uma invasão ou apropriação indevida das informações privadas de alguém no 

ciberespaço? 

Uma análise sobre os comportamentos e a conduta do stalker, além da 

implicação de suas atividades na vítima e no ciberespaço, levando em consideração as 

dinâmicas, valores e trocas simbólicas inscritas nesses novos de modelos de 

conversação em rede, se mostra necessária para diferenciar a tipificação tradicional do 

stalking como crime e suas posteriores apropriações e ressignificações por usuários de 

Internet. A partir disso, podemos analisar de maneira mais aprofundada os impactos 

desta prática em nossa interação como usuários de Internet no cotidiano, tanto no meio 

online, como também no offline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 O check-in em redes sociais como Facebook, Twitter ou Foursquare é uma funcionalidade que permite 

que o usuário marque o local (algum estabelecimento comercial, atração turística, entre outros) onde está 

presentes fisicamente e divulgue publicamente para sua rede de contatos. 
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Capítulo 3 - Enquadramentos sobre o fenômeno do Stalking: Análise 

 

Vimos que o objetivo final do stalker e a conduta empregada por ele podem 

influenciar diretamente na compreensão que temos sobre o fenômeno do stalking e, por 

consequência, como este tema é tratado pela sociedade. O objetivo e a conduta na 

prática do stalking tornam-se pontos centrais tanto para a tipificação desta atividade e a 

definição de punições cabíveis no âmbito legislativo, como também como o fenômeno 

será retratado e assimilado pela população. Como exemplificado anteriormente, se o 

stalking online é praticado de modo a coagir e ameaçar a vítima a fazer qualquer coisa, 

a ação certamente carregará uma conotação diferente daquela praticada pelo stalker que 

utiliza o meio virtual para encontrar informação social relevante com a finalidade de 

situar-se no contexto de uma conversação. 

Podemos compreender também que, assim como o objetivo e a conduta no 

stalking variam, diversas compreensões e significados podem ser atribuídos a esta 

mesma prática pelas pessoas, levando a uma possível pluralidade de visões sobre um 

mesmo fenômeno. Considerando uma atividade que até então era praticada sem a 

mediação de dispositivos digitais, como o stalking tradicional, a chegada das 

tecnologias digitais como meios de comunicação e interação pessoal que alteram 

diretamente o modo como os stalkers atuam (atuação até então restrita ao mundo 

offline) precisam ser levadas em consideração. Deste modo, torna-se necessário avaliar 

se determinada prática sofreu alterações e, mais precisamente, como o modo de atuação 

dos agentes mudou, levando uma conduta que definia determinada prática a ser 

profundamente modificada e possivelmente ressignificada.  

Levando em conta que as plataformas digitais de conversação mudaram 

profundamente o modo com o stalking era até então realizado, procurarei analisar neste 

capítulo como diferentes formadores de opinião na sociedade - o poder legislativo, que 

teve papel preponderante no histórico do fenômeno de stalking como um problema 

social, e a imprensa - tratam a emergência do stalking online, para que seja possível 

apreender as diferentes visões e sentidos atribuídos a este tema na sociedade. 

Utilizarei como metodologia o levantamento do histórico e contexto das legislações 

sobre o stalking tradicional e o online, de modo a melhor compreender a visão do setor 

legislativo sobre o fenômeno. Discutiremos como se deu o processo de criminalização 

do stalking comparando os processos ocorridos no Brasil, nos Estados Unidos e em 
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países da União Européia, para enfim analisar o reconhecimento e criminalização do 

cyberstalking e de outros delitos e práticas realizados através de tecnologias digitais 

nestes lugares.  

Através do levantamento de matérias e notícias sobre o tema publicadas nos 

principais e mais tradicionais periódicos em circulação no Brasil (Folha de São Paulo, O 

Globo e O Estado de São Paulo), procurarei analisar os enquadramentos do tema pela 

imprensa tradicional, o modo como a mídia mostra à sua audiência o que é stalking 

online, a correlação das práticas típicas de stalking realizadas no mundo virtual e o 

stalking “tradicional” e, por fim, se a mídia tradicional teve alguma influência na 

tratativa do poder legislativo sobre esta prática. 

 

3.1 - Compreensão e tipificação do stalking no âmbito legislativo 

 

Como vimos, o stalking não é um fenômeno recente mas, nas últimas duas 

décadas, surgiu como um problema social significativo, constituindo uma forma 

específica de crime em diversos países como Estados Unidos (BEATTY, 2003), 

Austrália (MULLEN; PATHÉ & PURCELL, 2001) e países europeus (Protecting 

Women From the New Crime of Stalking: A Comparison of Legislative Approaches 

Within the European Union, Modena Group On Stalking, 2007). A figura do stalker 

enquanto um perigo em potencial ganhou especial notoriedade na década de 1990, 

sobretudo nos EUA, após notícias de celebridades perseguidas e ameaçadas por fãs 

obsessivos ganhar destaque na imprensa do país e, consequentemente, na imprensa 

internacional. Os Estados Unidos foi o país pioneiro na problematização sobre o 

assunto, inclusive na relação do stalking “offline” versus o stalking online, que foi 

estendida a diversos outros países ao longo da década de 1990 e 2000.   

 

3.1.1 - Legislação Norte Americana 

 

A legislação sobre cyberstalking nos EUA está intimamente ligada ao caminho 

percorrido pela definição de uma legislação anti-stalking no país. O primeiro episódio 

relacionado ao fenômeno de stalking foi o caso da atriz Rebecca Schaeffer50, que 

                                                 
50

 O caso Rebbeca Schaeffer, já comentado no capítulo 1.1. Disponível em 

<http://articles.latimes.com/1989-07-19/news/mn-3788_1_rebecca-schaeffer> Acesso em: 06 jul. 2015. 

http://articles.latimes.com/1989-07-19/news/mn-3788_1_rebecca-schaeffer
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ganhou notoriedade ainda na década de 1990 e até hoje é identificado como um dos 

casos pioneiros de stalking a celebridades. Após mais de três anos sendo perseguida e 

assediada por seu fã através do envio de cartas e tentativas de contato físico, a atriz foi 

morta a tiros em 18 de julho de 1989, em frente à porta de sua casa. Pouco tempo após a 

morte de Rebecca, outras quatro mulheres foram assassinadas por ex-maridos ou ex-

namorados em um espaço de seis semanas no estado da Califórnia, após terem feito 

queixa às autoridades dos comportamentos violentos dos ex-parceiros, que consistiam 

em perseguições, assédios e ameaças (SCHAUM, & PARRIS, 1995).    

O ocorrido com Rebecca e as outras quatro mulheres fez com que o stalking 

ganhasse repercussão nacional e o estado da Califórnia decidiu legislar sobre o assunto, 

e foi o primeiro estado americano a criar propostas de lei exclusivamente sobre stalking. 

Após o governo estadual da Califórnia ser pressionado pela mídia e pela comunidade 

norte-americana a finalmente tomar medidas legislativas com o propósito de combater e 

prevenir casos semelhantes, a primeira lei anti-stalking foi aprovada em 1 de Janeiro de 

1991 no estado. Desde então, todos os cinquenta estados americanos, incluindo o 

Governo Federal, criaram leis de forma a criminalizar o conjunto de atividades que 

caracterizam esta prática segundo o legislativo. Três anos após da criação da lei anti-

stalking californiana, o stalking passou de crime inexistente e não tipificado no 

ordenamento jurídico dos EUA a um crime regulado em todos os seus estados. A ação 

de stalking passou a ser definida pela legislação americana como um “crime de 

intimidação” e “terror psicológico” que muitas vezes se transforma em violência contra 

as vítimas. O stalker foi caracterizado como um agente capaz de destruir a vida de sua 

vítima, aterrorizando-a através de uma linha de conduta que inclui o monitoramento, 

perseguição, ameaças ou assédio em diferentes formas.  

Com a função de uniformizar leis e estatutos sobre stalking em todos os estados 

americanos, foi criado o Model Stalking Code, já no ano de 1993, pelo Departamento de 

Justiça dos EUA. O documento possui como objetivo “sugerir uma abordagem 

legislativa que uniformize a identificação e direcione as devidas punições às atividades 

de stalking, responsabilize e defina punições para stalkers e melhore a segurança das 

vitimas desta atividade” (Model Stalking Code, 2007, p. 9). Abordando uma perspectiva 

histórica à sua criação, de modo a contextualizar a criação de leis anti-stalking nos 

EUA, este documento reconhece que a criminalização do stalking ocorreu somente após 

a sucessão de casos amplamente publicizados no país – como o caso de Rebecca 
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Schaeffer – e que, antes de ser usado e tipificado como um crime, o stalking era 

comumente relacionado a casos de assédio, obsessão e violência doméstica.  

Após a criminalização do stalking em todos os estados americanos e a criação da 

primeira edição do Model Stalking Code, o Congresso americano passou a criminalizar 

o stalking como uma ofensa federal em 1996, de modo que não fosse trabalhado apenas 

no âmbito das legislações estaduais. Mais tarde, em 2006, o Congresso alterou o 

estatuto para incluir o crime de stalking através de meios de comunicação eletrônicos51. 

Ao abordar a atividade de stalking realizada por meio de novas tecnologias, que 

tornam o ato de perseguição, assédio e medo à vítima independentes da estância física 

que as ações do stalker podem tomar, o Model Stalking Code problematiza as leis que 

diferenciam o stalking do cyberstalking, alegando que a aprovação de leis distintas para 

criminalizar ambos os delitos, que focam nos diferentes tipos de comportamentos 

apresentados pelo stalker, muitas vezes cria consequências não intencionais de modo 

que os promotores têm dificuldade para escolher o estatuto no qual deverão processar 

um caso, uma vez que o a bifurcação de leis sobre staking, por exemplo, pode tornar 

difícil coletar evidências suficientes para condenar sob um ou outro estatuto. Além 

disso, o documento cita que as leis direcionadas ao cyberstalking normalmente só se 

adereçam às ações praticadas através da Internet, sem considerar neste escopo uma série 

de “novos aparelhos tecnológicos”. Ele defende que o foco deveria estar na elaboração 

de uma lei única que cobre a atividade de stalking em método, seja em pessoa ou 

através de qualquer meio como telefone, pager, GPS, e-mails, spycams, entre outros.  

O estado americano da Califórnia também foi pioneiro na legislação sobre 

delitos digitais ao aprovar a primeira lei sobre cyberstalking em 1999, representado pelo 

parágrafo §646.9 do Código Penal da Califórnia52. Em 1 de janeiro de 2009, uma nova 

lei entrou em vigor na Califórnia permitindo que as escolas do estado suspendessem ou 

expulsassem alunos que assediam outros estudantes no meio online. Esta mesma lei 

exige que as escolas desenvolvam políticas para identificar e punir casos de 

cyberbullying manifestados pelos estudantes53.  

                                                 
51

 A alteração ocorreu com a inclusão do artigo 18 U.S.C. § 2261A no estatuto em 2006. 

52
 Disponível em <http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Crime/CaliforniaPenal646-9.pdf>. 

Acesso em: 06 jul. 2015. 

53
 Disponível em <http://www.usnews.com/education/blogs/on-education/2009/01/07/california-law-

targets-cyberbullying>. Acesso em: 06 jul. 2015. 

http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Crime/CaliforniaPenal646-9.pdf
http://www.usnews.com/education/blogs/on-education/2009/01/07/california-law-targets-cyberbullying
http://www.usnews.com/education/blogs/on-education/2009/01/07/california-law-targets-cyberbullying
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3.1.2 - Legislação Européia 

 

Enquanto o processo de conscientização da população e a atenção do legislativo 

sobre o crime de stalking ocorreu de maneira relativamente rápida e generalizada nos 

Estados Unidos, em um espaço temporal de aproximadamente quatro anos, na Europa, o 

interesse acadêmico, científico e da opinião pública, que começou a partir do meio da 

década de 90, não acompanhou as definições legislativas tão rapidamente.  

 O processo legislativo visando a criminalização do stalking nos países europeus 

seguiu três caminhos distintos: (1) foram introduzidos novos artigos nos códigos penais; 

(2) artigos já existentes foram alterados de maneira que abrangessem o novo tipo 

criminal ou (3) aprofundou-se o estudo sobre uma legislação específica que já abrangia 

o crime de stalking. Atualmente, apenas nove países Europeus possuem legislações 

específicas sobre stalking, alguns criaram tipificações específicas sobre cyberstalking, 

mas, na maioria dos casos, a legislação acerca do stalking “tradicional” abrange os 

delitos definidos como cyberstalking ao tratá-lo como uma espécie de “stalking através 

de dispositivos eletrônicos”. É possível inferir que não há, em nenhum destes casos, 

uma tipificação que leve em consideração as apropriações desses novos meios 

tecnológicos pelos seus usuários, para diferenciar a tipificação tradicional do stalking da 

compreensão e tipificação sobre o que consiste o stalking online. 

 Abaixo, analisaremos as diferentes abordagens tomadas quanto ao stalking 

offline e o online nos países que já possuem uma legislação anti-stalking:  

 

Tabela 1: Diferentes abordagens legais contra o crime de stalking em países da União Europeia
54

 

PÁÍS 
ANO DE 

VIGÊNCIA 
O QUE DELIMITA A LEGISLAÇÃO 

O QUE É DELIMITADO 

SOBRE 
CYBERSTALKING 

Dinamarca 1933 

O Código Penal dinamarquês pode 
ser considerado pioneiro na 

legislação relacionada ao tema de 
stalk ing. Ele faz referência a um 
crime de “violação da paz social de 

uma pessoa”, empregando um termo 
que implica a repetição do 
comportamento e diferentes tipos de 

conduta, tornando possível 
enquadrar casos de stalk ing a partir 
desta lei. Ela foi atualizada em 1965 e 

Nenhuma menção a leis 
ou enquadramentos anti-

stalking através de 
ferramentas digitais ou 
especificamente contra 

crimes digitais foi 
encontrada na análise da 
legislação dinamarquesa. 

                                                 
54 Fonte: LUZ, Nuno. Tipificação do crime de stalking no Código Penal português : Introdução ao 

problema. Análise e proposta de lei criminalizadora. 2012. 
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em 2004 para cobrir casos mais 
graves deste tipo de delito e impor 

condições punitivas condizentes. 

Reino 
Unido 

1997 

O Protection from Harassment Act 
entrou em vigor em meados de 1997, 
resultado de uma campanha nacional 

que envolveu os meios de 
comunicação e celebridades que 
foram vítimas de perseguição, sendo 

apoiada pela família real, 
associações de mulheres e a 
comunidade acadêmica. A lei não 

condena diretamente ações típicas 
como “stalking”, mas considera 
comportamentos como assédio 

persistente e sensação de medo e 
violência criado na vítima, 
acontecendo pelo menos 2 vezes 

(com a mesma pessoa) para que seja 
considerado crime. 

A seção 43 do 
Telecommunications Acts 
de 1984 condena o envio, 

através de meios de 
comunicação eletrônicos, 
de “mensagens 

ofensivas, impróprias ou 
que ameacem o 
remetente, ou onde há a 

intenção de causar 
aborrecimento, 
inconveniência ou 

ansiedade desnecessária 
ao outro”

55
.   

Bélgica 1998 

O artigo 442bis foi introduzido no 
Código Penal belga vigente, de forma 
a punir stalkers que “sabem ou 

deveriam saber que a sua conduta 
poderia perturbar gravemente a paz 
da pessoa envolvida"

56
. 

 

Independente ao artigo 
acrescido ao Código 

Penal belga, existe uma 
disposição sobre o 
cyberstalking no artigo 

145 §3bis da Lei Relativa 
às Telecomunicações de 
2005 (Loi relative aux 

communications 
électroniques). Esta 
disposição, introduzida 

em 2007, prevê a mesma 
punição do stalk ing 
tradicional à atividade 

definida como “utilização 
de uma rede de 
comunicações 

eletrônicas, de serviços 
ou meios para causar um 
incômodo para seu 

correspondente ou para 
infligir danos", bem como 
a implantação de 

quaisquer dispositivos, 
para (tentar) atingir esse 
mesmo resultado. 

Existem duas importantes 
diferenças na legislação 
belga no que diz respeito 

                                                 
55

 Disponível em <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/12/section/43>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

56
 Artigo 442bis completo no Código Penal belga cita: “He Who has harassed a person while He knew or  

sohuld have known that due to his behaviour, He would severely disturb this person’s peace Will  be  

punished with imprisonment of fifteen days  to two years  and with a fine ranging from 50 euro to 300 

euro or with one of those punishements. The behaviour described in this article can be only prosecuted on 

complaint of the person claiming to be harassed” (tradução e edição minha). VAN DER AA, S. Stalking 

in the Netherlands: Nature and Prevalence of the Problem and the Effectiveness of Anti -Stalking 
Measures. 2010, p. 140. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/12/section/43
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às leis acerca do stalk ing 
e cyberstalk ing

57
: para 

que ocorra um ato de 
cyberstalk ing não é 
necessário a prestação 

de queixa de qualquer 
vítima, mas é necessário 
haver a intenção de 

causar um dano ou 
desconforto à vítima. 

Irlanda 1997 

Na Irlanda, o crime de stalk ing está 
coberto na seção 10 no The Non-

Fatal Offences Against The Person 
Act, promulgado em 1997.  Para que 
haja uma acusação de stalk ing, é 

requisitado que ocorra duas ou mais 
intrusões na vida privada da vítima e 
que com isso lhe cause medo, 

alarme ou stress. 

Em 2014, iniciou-se um 
projeto de revisão da lei 

irlandesa direcionada a 
cibercrimes que afetam a 
segurança pessoal, a 

privacidade e a reputação 
das vítimas, com atenção 
especial ao 

cyberbullying
58

. A 
proposta de revisão é 
direcionada a delitos 

envolvendo interferência 
da privacidade através 
de tecnologias digitais e 

hate crimes ocorridos 
usando tecnologias 
digitais e mídias sociais 

especificamente. 

Holanda 2000 

Apesar da existência de vozes 

dissonantes à aprovação de uma 
nova lei sobre stalk ing, que alegavam 
que já era possível enquadrar a 

atividade na legislação em vigor até 
então, um novo artigo (285b) foi 
incluído no Código Penal holandês 

tipificando o stalk ing como violar a 
privacidade e instigar medo na 
vítima. Além disso, é necessário que 

haja dolo (intenção) por parte do 
stalker para que sua ação seja 
caracterizada como crime e punível. 

Assim como o stalk ing 
tradicionais, a atividades 
caracterizadas como 

cyberstalk ing também 
são passíveis de punição 
pelo artigo 285b do 

Código Penal holandês, 
que tipifica como crime o 
ato de violar 

sistematicamente a 
privacidade da vítima 
com a intenção de 

obrigá-la a fazer algo ou 
a não para intimidá-la. 

Malta 1997 

Diferentemente de outros países, o 
processo de criminalização do 

stalk ing em Malta começou 
impulsionado no próprio âmbito 
legislativo, e não através da pressão 

realizada por veículos de 
comunicação ou pela comunidade 
acadêmica/científica. Dois artigos 

foram inseridos no código penal de 
Malta, onde o stalk ing foi definido 

Uma “Aliança Contra o 
Assédio Cibernético” 

(Anti-Cyber Harassment 
Alliance) foi organizada 
em Malta por membros 

do partido Nacionalista e 
da Assembléia do país de 
modo a conscientizar e 

incentivar a revisão e 
reforço das leis 

                                                 
57

 Disponível em <http://www.timelex.eu/en/blog/detail/belgian-constitutional-court-upholds-

cyberstalking-provisions?utm_source=time-lex&utm_medium=fork-search&utm_term=cyberstalking>. 

Acesso em: 05 jul. 2015. 

58
 Disponível em <http://www.lawreform.ie/_fileupload/Issues%20Papers/ip6Cybercrime.pdf>. Acesso 

em: 05 jul. 2015. 

http://www.lawreform.ie/_fileupload/Issues%20Papers/ip6Cybercrime.pdf


  49 

como crime em virtude da discussão 
sobre assédio e violência 

doméstica no país. 

existentes em Malta 
contra atos de agressão 

e assédio, para 
compreender outras 
formas do mesmo crime 

na legislação vigente, tais 
como cyberbullying e 
outras formas de assédio 

através de tecnologias 
digitais (cyber-
harassment)

59
. A Aliança 

ganhou destaque na 
imprensa de Malta em 
2013, mas nenhuma 

modificação na legislação 
foi realizada até então. 

Áustria 2006 

A tipificação do crime de stalk ing 

entrou em vigor através da introdução 
do artigo 107a no Código Penal 
austríaco, fruto do debate envolvendo 

juízes, órgão legislativo e 
associações de mulheres.  A lei 
austríaca especifica quatro formas de 

stalk ing: (1) tentativa de 
aproximação física à vítima; (2) 
tentativa de estabelecer contato 

através de meios de 
telecomunicação, informáticos ou por 
intermédio de alguém; (3) usar 

informações pessoais para enviar 
itens ou serviços à vítima ou (4) 
incitar terceiros a entrar em contato 

com a vítima. 

Algumas atividades 
tipicamente relacionadas 

ao cyberstalk ing – 
tentativa de estabelecer 
contato com a vítima de 

maneira sistemática 
através de ferramentas 
digitais, entre outras – 

estariam cobertas pelo 
artigo 107ª do Código 
Penal Austríaco. Além 

desta especificação na 
legislação sobre stalk ing 
envolvendo tecnologias 

digitais, a Áustria 
assinou, mas não 
ratificou o Council of 

Europe’s Convention on 
Cybercrime em 2001. 

Alemanha 2007 

A criminalização do stalk ing na 
Alemanha aconteceu em 2 fases: a 

primeira no ano de 2002, através de 
uma lei civil e a segunda em 2007, 
onde um parágrafo 238 foi adicionado 

ao Código Penal alemão de forma a 
punir o crime de “assédio severo” (a 
legislação não menciona a palavra 

stalk ing apesar de ser um termo 
comumente usado no país ao fazer 
referência ao crime). A criminalização 

não está diretamente ligada ao modo 
como a vítima percebe a conduta do 
agente (o stalker) ou à intenção deste 

ao praticar o crime, e sim à 
delimitação de certos 
comportamentos que definiriam o 

crime de assédio severo, que, além 
dos quatro comportamentos cobertos 

Assim como ocorre na 
legislação austríaca, 

algumas atividades 
tipicamente classificadas 
como próprias ao 

cyberstalk ing estariam 
cobertas pelo artigo 208 
do Código Penal alemão. 

Além desta definição 
específica na legislação 
de stalk ing, envolvendo 

tecnologias digitais, 
stalkers podem ser 
condenados de acordo 

com as seções 185 
(insulto), 186 
(difamação), ou 187 

(calúnia), do Código 
Penal do país

60
.  

                                                 
59

 Disponível em <http://www.maltatoday.com.mt/news/national/30788/acha-wants-stronger-legislation-

against-cyber-bullying-20131018#.VY9lw_lViko>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

60
 Disponível em <http://www.fosigrid.org/europe/germany>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

http://www.maltatoday.com.mt/news/national/30788/acha-wants-stronger-legislation-against-cyber-bullying-20131018#.VY9lw_lViko
http://www.maltatoday.com.mt/news/national/30788/acha-wants-stronger-legislation-against-cyber-bullying-20131018#.VY9lw_lViko
http://www.fosigrid.org/europe/germany
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pelo Código Penal austríaco, ainda 
compreende “fazer ameaças de 

morte, pondo em risco a saúde da 
vítima, sua integridade física ou a 
liberdade dela e de pessoas 

próximas” e “atuar de modo que 
possa causar impacto na liberdade 
individual da vítima”. 

 

Itália 2009 

A lei que criminaliza o stalk ing no 
país foi aprovada somente em 2009, 
com a introdução do artigo 612bis no 

Código Penal italiano. Após um 
processo que começou em 2004, 
onde o primeiro de quatro diferentes 

projetos de lei anti-stalking, teve 
início, o stalk ing finalmente foi 
tipificado como crime após o 

interesse e divulgação de que a 
atividade teria crescido na Itália após 
a imprensa italiana dar destaque a 

diversos casos de stalkers que 
assassinaram ex-parceiras.  
Segundo a lei, o stalker deve revelar 

conduta persistente e provocar 
intencionalmente um medo que 
ponha em risco a segurança da 

vítima, de seus parentes ou pessoas 
próximas. 
 

Nenhuma menção a leis 

ou enquadramentos anti-
stalking através de 
ferramentas digitais ou 

uma legislação contra 
crimes digitais foi 
encontrado na análise do 

Código Penal italiano. 

 

A partir da tabela acima, podemos reconhecer alguns traços comuns entre as 

legislações anti-stalking de países europeus como o dolo ou a intenção de causar algum 

dano (emocional ou físico) à vítima; a sensação de medo e ansiedade gerada na vítima 

e, principalmente, a sequencialidade das ações de perseguição, assédio ou invasão de 

privacidade. O quadro abaixo especifica os elementos de conduta de acordo com a lei 

dos países europeus que possuem legislação anti-stalking:  
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Tabela 2: Elementos de conduta que caracterizam o crime de stalking
61

. 

 

PAÍS 
ANSIEDADE 
NA VÍTIMA 

MEDO NA 
VÍTIMA 

EXPECTATIVA 

DE VIOLÊNCIA 
NA VÍTIMA 

DOLO POR PARTE DO 
AUTOR 

Dinamarca Sim _ _ Sim 

Reino 

Unido 
Sim Sim Sim _ 

Bélgica _ _ _ Sim 

Irlanda Sim Sim _ _ 

Holanda _ _ _ Sim 

Malta Sim Sim Sim _ 

Áustria _ _ _ _ 

Alemanha _ _ Sim Sim 

Itália Sim Sim Sim Sim 

 

 Os efeitos causados à vítima são considerados como um elementos que 

qualificam o crime de stalking no Reino Unido, Irlanda e Malta. Contudo, não são 

explicitamente incluídos na tipificação do crime na Áustria, Bélgica e Holanda. Ou seja, 

para que haja de fato stalking não é necessario que a vítima comprove tais reações ou 

efeitos em si ou em pessoas próximas. Na legislação Holandesa, especificamente, o dolo 

por parte do autor do crime tem como foco o ato de "forçar uma pessoa a fazer algo ou 

abster-se de fazer algo” ou ainda “instigar o medo (propositalmente) na vítima”. 

Nos países da União Europeia que não possuem legislação especifica contra o 

crime de stalking tradicional ou através de dispositivos digitais, é possível acusar 

alguém por stalking caso o agente apresente condutas que, individualmente, são 

consideradas crimes já punidos criminalmente. 

Em 2001, no entanto, diversos países europeus, além de EUA, Canadá, Japão, e 

diversos países da América Latina, Ásia e África, assinaram e ratificaram a Convention 

                                                 
61

 Fonte: Modena Group on Stalking. Protecting Women From the New Crime of Stalking: A comparison 

of legislative approaches within the European Union , Final Report. University of Modena and Reggio 
Emilia, 2007. 
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on Cybercrime, também conhecida Convenção de Budapeste62. Esta convenção 

consistiu no primeiro tratado internacional direcionado a crimes cometidos via Internet 

e tecnologias digitais, tendo como objetivo a harmonização entre as legislações 

nacionais, a melhoria das técnicas de investigação, e o aumento na cooperação entre as 

nações européias sobre delitos digitais. Entre os crimes digitais que a convenção leva 

em conta, estão infrações de copyright, fraudes digitais, pornografia infantil, hate 

crimes e violações de segurança de rede.  

 

3.1.3 - Legislação Brasileira 

 

No Brasil, os delitos configurados como stalking e cyberstalking passam por 

diferentes compreensões pelo poder legislativo. 

Desde 1941, o stalking não era reconhecido como crime, e sim configurado 

enquanto uma contravenção penal (tipo de infração que a lei impõe pena de prisão 

simples – onde a pena é cumprida em regime semi-aberto ou aberto, ou quando o 

condenado fica separado dos condenados a regimes de reclusão ou detenção - ou multa), 

nos termos do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei 

n.º 3.688/41)63, que menciona e condena a ação de “Molestar alguém ou perturbar-lhe 

a tranqüilidade, por acinte ou por motivo reprovável”. Assim como ocorrido em outros 

países, principalmente europeus, o stalking no Brasil foi e ainda pode ser considerado 

como uma atividade intrinsecamente relacionada a casos de violência doméstica e 

assédio à mulher, com a possibilidade de aplicação das medidas protetoras previstas 

na Lei Maria da Penha (Lei 11340/06) caso a perseguição esteja relacionada a pessoas 

do sexo feminino no âmbito das relações domésticas64. É possível ver, neste caso, que o 

tratamento jurídico do fenômeno de stalking contribui para fortalecer o enquadramento 

enquanto uma atividade típica de pessoas que tiveram algum relacionamento amoroso e 

cujas ações frequentemente tomam as mulheres como vítimas mais frequentes. 

                                                 
62

 Atualmente, 46 países ratificaram o tratado proposto na convenção, enquanto 8 assinaram sem ratificá -

lo. Disponível em <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG>. 

Acesso em: 05 jul. 2015. 

63
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm>. Acesso em: 05 jul. 

2015.  

64
 Disponível em < http://amagis.jusbrasil.com.br/noticias/100536991/stalking-perseguicao-obsessiva>. 

Acesso em: 05 jul. 2015.  

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm
http://amagis.jusbrasil.com.br/noticias/100536991/stalking-perseguicao-obsessiva
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Em 2009, uma maior movimentação foi feita em relação ao stalking e ao 

cyberstalking no país com o projeto de lei proposto pelo deputado Lucinio Castelo de 

Assumção (conhecido como “Capitão Assumção”), que propunha criminalizar o 

stalking de modo a finalmente tipificá-lo e estabelecer punições específicas a este delito. 

Definido no projeto como “perseguição obsessiva ou insidiosa”, configurando o ato de 

“Perseguir alguém de maneira insidiosa, causando dano à integridade material ou 

moral da vítima e restringindo a sua locomoção ou forma de vida”, o projeto 

estabelecia pena a detenção de um a três anos ou multa.  Ao longo do mesmo projeto de 

lei, é possível ver que o stalking é descrito como um crime de perseguição 

sistematizada contra uma pessoa, abrangendo, inclusive, diferentes meios e formas para 

assediar a vítima, tais como perseguições em locais públicos ou privados, ligações 

telefônicas, envios de correios eletrônicos, telegramas, difamação ou calúnia da vítima 

em portais de relacionamento na Internet, entre outros65. 

A contextualização presente neste projeto de lei cita o cyberstalking e o 

monitoramento eletrônico como formas de stalking amplamente utilizadas, que teriam 

surgido com o incremento da tecnologia na sociedade. O projeto ainda menciona que 

“o’cyberstalking’ pode se dar de várias maneiras, como o envio de correspondência 

eletrônica com conteúdo ameaçador ou obsceno, o envio de lixo eletrônico 

(“spamming”), a ameaça ou intimidação em conversas em linha (abuso verbal “on 

line”), deixar mensagens impróprias em quadros ou listas de participantes, enviar vírus 

eletrônicos, correspondências eletrônicas não solicitadas, rastrear o computador de 

outra pessoa e suas atividades na Internet, ou mesmo furtar sua identidade eletrônica”.  

Apenas em 2012, em razão do projeto de reforma do Código Penal brasileiro 

elaborado por uma comissão de juristas no Senado, a criminalização do stalking e de 

delitos como bullying – definido como o ato de “agredir fisicamente ou verbalmente 

algum menor de idade, de forma intencional e continuada” – foi aprovada pela 

legislação do país. O stalking foi definido como o ato de “perseguir alguém com ameaça 

à sua integridade física ou psicológica, invadindo sua privacidade ou liberdade66. A 

aprovação deste projeto de reforma da lei em direção à criminalização do bullying e 

stalking ganhou um grande destaque na imprensa brasileira no mesmo período em que a 

                                                 
65

 Disponível em <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/669685.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2015 

66
 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1096769-comissao-de-juristas-propoe-

criminalizar-bullying-e-perseguicao.shtml>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1096769-comissao-de-juristas-propoe-criminalizar-bullying-e-perseguicao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1096769-comissao-de-juristas-propoe-criminalizar-bullying-e-perseguicao.shtml
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tipificação de delitos informáticos se deu no Brasil, depois de anos sem grande 

movimentação sobre o assunto no país, contrariando os avanços feitos em direção ao 

assunto se compararmos com o contexto internacional.  

Um dos “pontapés de saída” da discussão acerca de cibercrimes no ano de 2012 

foi a comoção da imprensa e opinião pública nacional envolvendo a atriz Carolina 

Dieckmann, em maio de 2012. A atriz teve fotos íntimas roubadas e “vazadas” por 

supostos hackers, que teriam invadido seu computador e realizado tentativas de extorsão 

com as informações e fotos apreendidas67.  

Logo após o ocorrido com a atriz, a lei 12.737/2012, conhecida publicamente 

como “Lei Carolina Dieckmann”, entrou em vigor em janeiro de 2013 (menos de um 

ano após o incidente com a atriz), tipificando como crime pontos importantes 

relacionados à segurança digital, como a invasão de dispositivos como smartphones e 

PCs, interrupção ou perturbação de serviços informáticos e falsificação de documento 

particular ou cartão de crédito a partir de informações apreendidas de forma ilícita no 

meio online68. 

Outro passo importante no que tange à definição de delitos digitais no país e a 

problematização das definições de privacidade na Internet – envolvendo diretamente o 

acesso a conteúdos e dados pessoais de usuários pulverizados na rede e a utilização 

destes dados para fins específicos – se deu com a criação Lei 12.965/1469, conhecida 

como Marco Civil da Internet no Brasil.  

Em vigor desde abril de 2014, após seu projeto tramitar por quase três anos na 

Câmara dos Deputados, e sancionado pela presidente Dilma Rousseff, o Marco Civil da 

Internet funciona como uma constituição para o uso da rede no Brasil, estabelecendo 

princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e empresas, principalmente no que 

se refere à privacidade e à proteção dos dados pessoais. Sugerido como uma tentativa 

de definir princípios fundamentais à internet brasileira, considerada uma “terra sem leis” até 

então, o Marco Civil abrange temas como neutralidade da rede; privacidade na web; coleta e 

                                                 
67

 Disponível em <http://tecnologia.terra.com.br/internet/lei-carolina-dieckmann-sobre-crimes-virtuais-

entra-em-vigor,ef90009a79acd310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html> . Acesso em: 05 jul. 2015. 

68
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm>. Acesso 

em: 05 jul. 2015. 

69
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso 

em: 05 jul. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
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divulgação de dados pessoais e comunicações; além de regular princípios que guiam a noção 

de liberdade de expressão e conteúdo ilegal ou ofensivo na Internet.  

É possível ver, no entanto, que muito do definido a partir do Marco Civil é 

direcionado muito mais ao uso de empresas e instituições (e suas consequentes 

apropriações de dados e informações de usuários/consumidores através de ferramentas 

digitais) do que propriamente aos usuários comuns de Internet. Ainda não há a 

tipificação de comportamentos de Internet já considerados graves como o cyberstalking, 

cyberbullying e outras formas de assédio virtual, e que são alvo de discussão acerca da 

utilização de tecnologias digitais por jovens e crianças em países como Irlanda e Malta, 

que já se movimentaram para revisar o Código Penal vigente, de modo a abranger 

cibercrimes que afetam a segurança pessoal, a privacidade e a reputação das vítimas. 

 Ao analisar o histórico dos países que se mobilizaram para tipificar o stalking e 

cyberstalking como crime, é possível ver que o cerne da movimentação em direção a 

uma política anti-stalking está na atenção e destaque dado pelos meios de comunicação 

sobre o assunto, suscitada por algum episódio local ou não, e pela consequente 

mobilização social acerca do mesmo tema. Em suma, a divulgação do assunto na mídia 

serve como pontapé inicial para a discussão sobre políticas anti-stalking ou contra 

delitos digitais. 

 

3.2 – O Stalking na Mídia 

 

Como mencionado e analisado no subcapítulo anterior, percebemos que a 

imprensa teve um papel importante na criminalização do stalking e de outros delitos 

digitais em diversos países. É o caso dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália e mesmo 

Brasil, onde a atenção dada pelos meios de comunicação locais teve influência, se não 

diretamente na aceleração de projetos de lei já existentes sobre temas que ainda estavam 

em tramitação, ao menos no processo de conscientização da população sobre novos 

fenômenos e práticas sociais, despertando o interesse e a pressão para que o “problema 

social” fosse resolvido.  

 Podemos notar que o destaque e voz dada aos casos de stalking (offline ou 

através da Internet e dispositivos digitais) pela mídia, corroboram para reiterar algumas 

compreensões e enquadramentos acerca do fenômeno de stalking e delitos relacionados 

no âmbito legislativo. Observamos esta relação direta entre os enquadramentos dos 

veículos de comunicação e o tratamento jurídico sobre o mesmo tema quando vemos 
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como o crime de stalking foi e ainda é associado a casos de violência doméstica, 

principalmente na relação entre ex-parceiros, ou a celebridades e “fãs obsessivos” até 

hoje. 

Do mesmo modo que a análise de legislações foi conduzida, procurarei 

problematizar como um importante agente formador de opinião na sociedade - a 

imprensa tradicional - trata o tema do stalking, cyberstalking e outras práticas e 

comportamentos típicos de usuários de Internet, através da articulação entre reportagens 

divulgadas sobre o tema nos três principais jornais brasileiros: Folha de São Paulo, O 

Globo e Estado de S. Paulo70. 

 

3.2.1 – Stalking na imprensa brasileira 

 

O primeiro passo envolvendo os veículos nacionais em questão consistiu em coletar 

as reportagens com as palavras-chave “stalking” ou “stalk” nos sites oficiais da Folha de 

São Paulo, Estado de São Paulo e O Globo, sem prévia delimitação de corte temporal. A 

partir desta primeira pesquisa, foram encontradas 30 matérias sobre a prática de stalking 

(offline ou online) no sentido que estamos empregando ao longo do trabalho71 - 14 no 

site da Folha, 4 n’O Globo e 12 no Estado de SP – publicadas entre os anos 2006 à 

2014, que foram analisadas e catalogadas posteriormente em grupos temáticos 

identificados através da leitura de cada matéria. 

Os principais grupos temáticos que abrangem o escopo de matérias coletadas 

separam-se em seis diferentes tipos de enquadramento midiático acerca do tema: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-maior-jornal-do-brasil-nas-

diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtmlhttp://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-

maior-jornal-do-brasil-nas-diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtml>. Acesso em 05 Jul. 2015. 

71
 Apesar de ser possível encontrar matérias publicadas com o termo “stalking” relacionadas a filmes e 

outros materiais audiovisuais, estas não foram consideradas por se tratarem de textos focados em críticas 

cinematográficas.  Para o corpus analisado, não foram consideradas as matérias e notícias onde o stalking 

não estivesse relacionado a temas ligados à perseguição física ou virtual de pessoas, invasão de 

privacidade ou coleta de dados pessoais através de ferramentas digitais, etc.  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-maior-jornal-do-brasil-nas-diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtmlhttp:/www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-maior-jornal-do-brasil-nas-diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-maior-jornal-do-brasil-nas-diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtmlhttp:/www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-maior-jornal-do-brasil-nas-diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-maior-jornal-do-brasil-nas-diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtmlhttp:/www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-maior-jornal-do-brasil-nas-diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtml
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Tabela 3: Matérias coletadas sobre Stalking nos veículos analisados. 

CATEGORIA DATA TÍTULO DA MATÉRIA VEÍCULO 

Stalker: um 

novo 
personagem 
da internet  

set/12 
Stalkers são especialistas em fuçar a vida alheia na web 

Folha de 

S.P. 

set/12 Superexposição na web estimula a ação de perseguidores 
virtuais 

Folha de 
S.P. 

set/12 
Análise: "Stalker" simplifica relação com a vítima 

Folha de 
S.P. 

2013 
Momento perigoso 

Folha de 

S.P. 

Legislação 

anti-stalking 
e/ou 

tipificação de 

delitos digitais  

out/10 "Evite se expor muito na web, criminoso fica atento a tudo", 
alerta advogada 

Folha de 
S.P. 

out/10 Invasão cibernética de privacidade põe em alerta autoridades 
britânicas O Globo 

mai/12 Comissão de juristas propõe criminalizar bullying e 

perseguição 

Folha de 

S.P. 

mai/12 Bullying contra menores pode resultar em quatro anos de 
prisão O Globo 

jun/12 Confira as mudancas previstas no projeto de reforma do 
código penal 

Folha de 
S.P. 

A privacidade 

online 

mar/06 
Site é acusado de facilitar assédio a famosos 

Estado 

de SP 

abr/10 
Internauta invade privacidade e espia perfis de vitimas 

Folha de 
S.P. 

set/10 
Todo sobre você, em um só lugar 

Estado 
de SP 

out/10 
Paparazzi Colaborativo 

Estado 

de SP 

abr/12 App para achar mulheres serve de alerta sobre privacidade no 
Facebook 

Folha de 
S.P. 

out/12 
Livre Expressão 

Estado 
de SP 

jan/13 
Nova busca do Facebook pode ser paraíso dos bisbilhoteiros 

Estado 

de SP 

Uso das redes 
sociais  

set/09 
Ivan Lessa: Ainda os twitterismos 

Estado 
de SP 

abr/11 Com o marcador #becauseoffacebook, internautas comentam 
no Twitter o que mudou em suas vidas após o Facebook O Globo 

set/12 
Depoimento: Dá para saber quem olha o seu Facebook 

Folha de 

S.P. 

jan/14 Um futuro cada vez mais social, mas com privacidade de 
menos O Globo 

Narrativas 
sobre vítimas 

e Stalkers 
virtuais  

jul/11 
Ladrão de senhas pega 4 anos de prisão nos EUA 

Estado 
de SP 

set/12 
A ex do meu noivo faz da minha vida um inferno 

Folha de 

S.P. 

set/12 
Sou uma perseguidora assumida diz produtora cultural 

Folha de 
S.P. 
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Narrativa de 
vitimas e 

agentes de 

stalking off-
line  

nov/08 
Meu caro estripador 

Estado 

de SP 

jul/11 
Stalkers planejavam contra ela 

Estado 
de SP 

nov/11 
Violência contra a mulher mata uma centena por ano na Itália 

Folha de 
S.P. 

set/12 
Perseguição a Dilma Rousseff 

Estado 
de SP 

mar/14 Avós italianos são processados por intromissão na vida dos 
netos 

Folha de 
S.P. 

nov/14 
Silêncio "Fraternal" 

Estado 

de SP 

 

a. Stalker: um novo personagem da internet (4 matérias) 

 

O primeiro grupo temático traz matérias de tom mais opinativo, geralmente 

reservado a colunas e crônicas em jornais apresentando o stalking como um “novo 

comportamento” originário do uso da Internet e da exposição pessoal na rede, ao mesmo 

tempo em que traz a figura do stalker como um novo personagem cada vez mais 

próximo da realidade de cidadãos comuns e que antes era restrito apenas às celebridades 

e figuras públicas. 

Todas as matérias deste grupo temático foram publicadas pela Folha de São Paulo e 

podem ser divididas em dois subgrupos: (1) matérias que apresentam o stalking como 

um comportamento novo, como uma espécie de “bisbilhotice” na era da web 2.0, 

intrinsecamente relacionado à popularização das redes sociais; e (2) publicações que 

indroduzem a prática de stalking através das lentes de análise focadas sobre a figura do 

stalker, levando a uma discussão crítica acerca da ação deste personagem especialmente 

no âmbito das redes sociais, reforçando o enquadramento do stalker enquanto o 

“perseguidor” com interesse obsessivo na vítima por possuir alguma intenção amorosa. 

Na matéria publicada na coluna Equilíbrio e Saúde em 11/09/2012, “Análise: stalker 

simplifica relação com a vítima” fica claro este enquadramento tradicional: 

 

A internet trouxe muitas coisas boas e o “stalking” 

não é uma delas. A prática de dedicar atenção 

obsessiva a uma pessoa, podendo resvalar em outros 

tipos de perseguição e conflitos, ganhou novos 

contornos com a tecnologia digital. (...) No entanto o 

stalking cruza a barreira do aceitável ao tratar a vítima 

como “informação”. É como se o outro estivesse 

descolado da realidade e da dimensão social.  
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Um recurso comum às matérias dentro deste grupo temático é utilizar a opinião 

de psicólogos e pesquisadores de comunicação e cibercultura para falar sobre a 

atividade, de modo a reiterá-la como uma espécie de “velho comportamento” que foi 

“repaginado” com o uso de tecnologias digitais, como cita a matéria “‘Stalkers’ são 

especialistas em fuçar a vida alheia na web”, publicada no caderno Folhateen72, em 31 

de janeiro de 2011.  

É interessante notar, no entanto, que já há o reconhecimento e problematização 

de um comportamento até então conhecido e frequentemente mencionado nos discursos 

de usuários de internet, por parte de um veículo como a Folha de S. Paulo, um dos 

jornais mais tradicionais e de maior circulação do país. 

 

b. Legislação anti-stalking e/ou tipificação de delitos digitais (5 matérias) 

 

Outro viés abordado pelos veículos de comunicação compreendidos no corpus 

de análise, notadamente n’O Globo e na Folha de São Paulo, refere-se às modificações 

na compreensão do poder legislativo quanto ao fenômeno de delitos digitais e à 

atualização da lei anti-stalking, criando procedimentos específicos para abranger o 

fenômeno do stalking virtual.  

A reforma do Código Penal brasileiro em 2012 comentado no subcapítulo 3.1.3 

foi um dos assuntos recorrentes neste grupo temático, ao falar sobre a tipificação de 

delitos como bullying e stalking no Brasil e definição de punições específicas. Este 

grupo também contou com uma notícia focada na atualização da lei anti-stalking 

britânica, que criou procedimentos para o “stalking virtual” – nomeado na matéria como 

cyberstalking. Nesta publicação, no entanto, vemos que a compreensão do cyberstalking 

enquanto a transposição do crime de stalking offline para o mundo virtual – semelhante 

ao enquadramento no âmbito legislativo - persiste: 

Os praticantes de stalking têm uma verdadeira 

obsessão por suas vítimas. E a perseguição pode 

tomar variadas formas, desde as aparentemente mais 

inocentes - como esperar a passagem da pessoa pelos 

locais que ela costuma frequentar ou ficar mandando 

presentes - até as mais invasivas, como ligações 

telefônicas em série. Na modalidade cyber, incluem-

se aí, entre outros, roubo de identidade e divulgação 

                                                 
72

 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/868428-stalkers-sao-especialistas-em-fucar-a-

vida-alheia-na-web.shtml>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/868428-stalkers-sao-especialistas-em-fucar-a-vida-alheia-na-web.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/868428-stalkers-sao-especialistas-em-fucar-a-vida-alheia-na-web.shtml
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de boatos difamatórios, como no caso de R.R.. O 

resultado, geralmente, é a restrição da mobilidade da 

vítima, que se sente ameaçada, e danos psicológicos e 

emocionais. A tecnologia tem agido como um 

complemento para práticas mais tradicionais. (O 

Globo, 09/10/2010, disponível em 

http://oglobo.globo.com/mundo/invasao-cibernetica-

de-privacidade-poe-em-alerta-autoridades-britanicas-
2940794)  

 

c. A privacidade online (7 matérias) 

 

Tomando como ponto de partida a questão da apropriação social da Internet, 

jornais como a Folha de São Paulo e Estadão constroem suas narrativas acerca do 

mundo digital, principalmente a Internet, como um “local de risco” onde as novas 

práticas culturais e produtos tecnológicos que emergiram no contexto da rede são 

potencialmente danosos aos valores sociais tradicionais, como a família, a propriedade, 

e, é claro, a privacidade, principalmente por conta de uma certa “liberdade de expressão 

descontrolada” que estaria sendo exercida no ambiente virtual. 

A maioria das matérias deste grupo temático apresenta questionamentos sobre a 

privacidade no meio online, no contexto do lançamento de uma nova plataforma ou 

sistema tecnológico, ou mesmo através de uma problematização do modo como os 

usuários da rede mundial de computadores enxergam e exercem a privacidade através 

de suas presenças online, de modo a complexificar o modo como muitas pessoas se 

expõem atualmente na Internet, ainda que haja o conhecimento de que as informações 

divulgadas estão disponíveis a quase todos. 

Outro viés trabalhado nos discursos é a vulnerabilidade dos usuários de Internet 

e redes sociais frente ao cenário de uma “economia da informação”, onde a maioria dos 

dados publicados por pessoas físicas na web poderiam ser acessados, copiados e 

apropriados por diferentes públicos.  De forma geral, o enunciador procura mostrar que 

a exposição das informações – publicadas de modo consciente ou inconsciente na rede - 

representaria uma vulnerabilidade por parte dos usuários de Internet e, desta forma, 

tornariam a vida de pessoas mal intencionadas muito mais fácil. Tenta-se mostrar que, 

na era da informação acessível a um clique, disponibilizar muita informação sobre si 

mesmo é sinal de problema iminente, como afirma a matéria “Tudo sobre você, em um 

só lugar” (blog Link, Estadão, 12/09/2010): “(...) Não é mais novidade para ninguém: a 

vida de quem usa a rede (a Internet) está escancarada”.  

http://oglobo.globo.com/mundo/invasao-cibernetica-de-privacidade-poe-em-alerta-autoridades-britanicas-2940794
http://oglobo.globo.com/mundo/invasao-cibernetica-de-privacidade-poe-em-alerta-autoridades-britanicas-2940794
http://oglobo.globo.com/mundo/invasao-cibernetica-de-privacidade-poe-em-alerta-autoridades-britanicas-2940794


  61 

Por outro lado, algumas matérias já mostram uma visão alternativa da 

privacidade online, questionando se somos todos realmente vítimas e sujeitos passíveis 

frente a este “lugar de risco” representado pela Internet. A matéria “Nova busca do 

Facebook pode ser paraíso dos bisbilhoteiros e dos anunciantes” (blog Radar 

Tecnológico, Estadão, 17/01/2013), além de apresentar uma nova ferramenta criada pelo 

Facebook (o Graph Search) e as suas implicações na utilização da rede social pelos 

usuários, o autor da reportagem problematiza em certos momentos se a indefinição de 

limites entre espaço público versus privado que existe na Internet teria potencial para 

redefinir o modo como os usuários encaram seus compartilhamentos e moldam suas 

atuações em sites de redes sociais: 

 

“(...) a busca social tem potencial para redefinir o 

modo como os usuários encaram seus 

compartilhamentos e o que curtem na rede social, 

assim como a visibilidade desse conteúdo para 

pessoas de círculos diferentes (trabalho, família, 

amigos). A repórter Kashmir Hill, da Forbes, testou e 

concluiu: a vida dos stalkers vai ficar muito mais 

fácil. Stalker é uma palavra em inglês que pode ser 

traduzida como “perseguidor”. Nas redes sociais, o 

stalker é aquele que fica bisbilhotando os perfis e o 

comportamento das outras pessoas.” (Blog Radar 

Tecnológico, Estadão, 17/01/2013, disponível em 

http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-

tecnologico/nova-busca-do-facebook-pode-ser-

paraiso-dos-bisbilhoteiros-e-dos-anunciantes/) 

 

Apesar da maioria das matérias manter um tom alarmista ao tratar das dinâmicas 

de apropriações sociais e culturais da Internet e, principalmente, do regime diferenciado 

de circulação de informação neste ambiente online, já é possível identificar que mesmo 

estes veículos tradicionais, com destaque para a Folha de São Paulo, já busca trazer uma 

diversidade de vozes ao citar discursos sobre a Internet, buscando levantar pontos de 

vista diferenciados e característicos de usuários mais jovens desta rede e inseridos no 

processo de criação de sentido e apropriação social na Internet a este tipo de matéria. Ao 

inserir estes enunciadores em alguns momentos do discurso, dão voz a uma 

compreensão distinta das dinâmicas de apropriação no mundo virtual, mostrando que é 

possível que os usuários de Internet não sejam totalmente passivos e ignorantes às 

dinâmicas de recolhimento e exposição de informações pessoais na rede, mas também 

se apropriam do conhecimento que possuem sobre essa dinâmica para fins específicos, 

como é possível ver em outro parágrafo da mesma matéria: 

http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-tecnologico/nova-busca-do-facebook-pode-ser-paraiso-dos-bisbilhoteiros-e-dos-anunciantes/
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-tecnologico/nova-busca-do-facebook-pode-ser-paraiso-dos-bisbilhoteiros-e-dos-anunciantes/
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-tecnologico/nova-busca-do-facebook-pode-ser-paraiso-dos-bisbilhoteiros-e-dos-anunciantes/
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“O repórter da Wired, Ryan Tate, disse que começou 

a gastar mais tempo com o Facebook depois do início 

da busca social. Primeiro, porque ficou executando 

muitas pesquisas. Depois, porque se sentiu motivado a 

compartilhar mais informações sobre suas 

preferências. O objetivo: quanto mais ele compartilha 

e curte, mais ele ajuda os resultados das buscas que 

seus amigos fizerem.” 

 

A apresentação deste tipo de voz ainda é pouco expressiva, se compararmos com 

as vozes que condenam o “livre acesso à informação” através da Internet. Em geral, há 

uma condenação tanto do sujeito que fez com que as informações pessoais de terceiros 

ficassem disponíveis na rede – através da ação de stalking ou ao criar ferramentas que 

expõe informações pessoais de usuários-, quanto do sujeito que busca e utiliza as 

informações de terceiros para fins mal intencionados – o stalker. 

 

d. Uso das redes sociais (4 matérias) 

 

Uma espécie de desdobramento importante do grupo temático anterior, as 

matérias e notícias com foco nos objetos da web 2.0, apresenta como os sites de redes 

sociais, plataformas e mesmo aplicativos digitais transformaram o modo como as 

pessoas relacionam-se entre si e com o mundo, buscam informações e se posicionam 

publicamente. Neste tipo de narrativa, o foco principal são as funcionalidades ou 

novidades apresentadas dentro de alguma rede social, em que o tema do stalking online 

estaria interligado por muitos enunciadores considerarem este comportamento intrínseco 

aos usos e apropriações nestes sites. O modo como o stalking é retratado - como um 

comportamento “renovado” com o uso da Internet, onde as informações das pessoas 

estão frequentemente disponíveis publicamente – é reiterado, como mostra a notícia 

publicada em 09 de setembro de 2009 (“Ivan Lessa: Ainda os twitterismos”, publicado 

na coluna Cultura, no Estadão)73, onde o autor se refere ao stalker como alguém que 

"fica nas sombras", ao mencionar que ele (o autor da matéria) só fica nas sombras 

acompanhando o que as pessoas falam na rede social Twitter, comportamento também 

ligado à atividade do “lurker”. 

                                                 
73

 Disponível em <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,ivan-lessa-ainda-os-twitterismos,431766>. 

Acesso em: 05 jul. 2015. 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,ivan-lessa-ainda-os-twitterismos,431766
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,ivan-lessa-ainda-os-twitterismos,431766
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Outras reportagens examinam mais profundamente essas transformações na 

cultura, através do modo como as pessoas se apropriam da Internet e relacionam-se 

umas com as outras, como mencionado anteriormente, levantando possivelmente temas 

como privacidade online, comunicação entre usuários e a superexposição na rede e suas 

motivações, como cita a reportagem publicada em 12/01/2014: 

 

Para Paula Chimenti, coordenadora do Centro de 

Estudos em Estratégias e Mídias Digitais, o destino das 

redes pode mudar quando os usuários acordarem para o 

problema da privacidade: “As redes sociais nos deixam 

fazer coisas que, se fizéssemos presencialmente, não 

seriam bem aceitas. Você não vai ficar contando 

vantagem ao vivo, pega mal, mas pode postar foto no 

Instagram da viagem. Nem ficar interrogando alguém 

sobre sua vida pessoal... Mas pode escarafunchar a linha 

do tempo, numa espécie de stalking. A contrapartida 

disso é criar uma sociedade em que os limites do 

público e privado perdem as fronteiras e ficam 

esquizofrênicos”, afirma Paula. (Um futuro cada vez 

mais social, mas com privacidade de menos, O Globo)
74

 

 

e. Narrativas sobre vítimas e stalkers virtuais (3 matérias) 

 

Notadamente o grupo temático com menos exemplos, traz narrativas sobre casos 

de stalking online a partir do ponto de vista da vítima ou do próprio stalker.  

Com apenas três matérias publicadas, duas na Folha de São Paulo e outra no 

blog Link, pertencente ao jornal O Estado de São Paulo, as matérias deste grupo 

temático diferenciam-se do primeiro grupo (Stalker: um novo personagem da internet), 

por tratarem a figura do stalker a partir de abordagens distintas. Enquanto o primeiro 

grupo temático apresenta o stalker como um novo personagem da Internet e, 

consequentemente, a dinâmica do stalking online como um novo comportamento e uma 

nova prática social na web, as notícias deste quinto grupo temático apresentam o relato 

das vítimas. 

Entre as três matérias coletadas e classificadas dentro deste tema, em cada uma o 

stalker atua de maneira distinta e apresenta motivações diferentes. Na reportagem de 25 

de julho de 2011, publicada no blog Link, além de uma rápida contextualização sobre o 

que consiste o papel do stalker, o enunciador discorre brevemente sobre a atuação deste 

sujeito: 

                                                 
74

 Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/um-futuro-cada-vez-mais-social-mas-

com-privacidade-de-menos-11281168. Acesso: 05 jul. 2015 

http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/um-futuro-cada-vez-mais-social-mas-com-privacidade-de-menos-11281168
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/um-futuro-cada-vez-mais-social-mas-com-privacidade-de-menos-11281168
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Um homem que seguia mulheres pelo Facebook atrás 

de dicas que permitissem a ele roubar as suas contas 

de e-mail foi condenado nessa sexta-feira, 22, a mais 

de quatro anos de prisão depois que um juiz rejeitou 

pedido de suavizar a pena. Depois que o “stalker” 

(nome dado ao sujeito que persegue secretamente 

outra pessoa, no caso, pela internet) roubava as contas 

de e-mail, ele procurava por fotos ou vídeos em que 

as mulheres estivessem nuas ou semi-nuas. Caso 

encontrasse, George Bronk distribuía o conteúdo para 

a sua lista de contatos, disse a promotoria. (Ladrão de 

senhas pega quatro anos de prisão nos EUA, 

disponível em: 

http://blogs.estadao.com.br/link/ladrao-de-senhas-

pega-quatro-anos-de-prisao-nos-eua/). 
 

O stalker na reportagem é tanto descrito como “perseguidor virtual”, quanto um 

“ladrão de senhas” e, ao fim da matéria é citado como “criminoso sexual”, ao discutir a 

pena a qual ele foi condenado. A ação de stalking online, descrita em 2011, é permeada 

também de outras atividades como phishing75 (termo que não é empregado ao longo da 

reportagem), assédio e coação (após descobrir a senha e roubar fotos das vítimas nuas 

ou seminuas, o stalker também insultou algumas mulheres pela Internet e coagiu ao 

menos uma a lhe enviar fotos mais explícitas. Caso contrário, o criminoso ameaçava 

distribuir as fotos que ele já havia roubado). Esta matéria reforça o enquadramento do 

stalker enquanto um personagem frequentemente masculino, que atua nas sombras e 

sem o conhecimento das vítimas até que, ao descobrir informações comprometedoras, 

inicia ações de assédio e chantagem. 

As outras duas reportagens, publicadas em 2012, contrapõem-se a esta ao trazer 

à tona casos de stalking online executados por mulheres. A publicação “'Sou uma 

perseguidora assumida', diz produtora cultural”, publicado pela Folha de São Paulo76, 

consiste no discurso em primeira pessoa da enunciadora, narrando seu percurso 

enquanto stalker: “Com a Internet, o hábito de pesquisar a vida dos outros só se 

acentuou. Hoje eu vasculho a vida de bastante gente, sou stalker assumida. Amigas até 

pedem consultoria”.   Já a outra reportagem “‘A ex do meu noivo faz da minha vida um 

inferno', afirma fotógrafa”77 é um contraponto à anterior, pois apresenta a visão da 

vítima de stalking, com discurso em primeira pessoa. Enquanto na primeira reportagem, 

                                                 
75

 A prática de phishing já foi analisada ao longo do capítulo 1.2.2. 

76
 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151128-sou-uma-

perseguidora-assumida-diz-produtora-cultural.shtml>. Acesso em: 05 jul. 2015 

77
 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151130-a-ex-do-meu-noivo-

faz-da-minha-vida-um-inferno-afirma-fotografa.shtml>. Acesso em: 05 jul. 2015 

http://blogs.estadao.com.br/link/ladrao-de-senhas-pega-quatro-anos-de-prisao-nos-eua/
http://blogs.estadao.com.br/link/ladrao-de-senhas-pega-quatro-anos-de-prisao-nos-eua/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151128-sou-uma-perseguidora-assumida-diz-produtora-cultural.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151128-sou-uma-perseguidora-assumida-diz-produtora-cultural.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151130-a-ex-do-meu-noivo-faz-da-minha-vida-um-inferno-afirma-fotografa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151130-a-ex-do-meu-noivo-faz-da-minha-vida-um-inferno-afirma-fotografa.shtml
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a enunciadora enquanto “stalker” cita que nunca fez nada ilegal (como invadir 

computadores, roubar senhas e criar perfis fake - ações citadas pela própria 

entrevistada), é possível ver que, assumindo-se como stalker, ela segue uma espécie de 

direcionamento ético e não leva seu atos tão à sério. Enquanto isso, a enunciadora da 

segunda matéria define a ação de stalking como extremamente negativa e desgastante.  

 

f. Narrativa de vítimas e agentes de stalking offline (6 matérias) 

 

Mais numeroso que o grupo temático anterior, as narrativas sobre casos de stalking 

tradicional ou offline possuem diversos perfis de vítimas, entre elas celebridades, 

figuras públicas, mulheres, crianças, entre outros. O traço comum entre essas narrativas 

é que a grande maioria das reportagens relaciona o stalking às atividades ligadas à 

violência doméstica ou tentativa de assédio físico. 

Constituindo notícias de cunho jornalístico em sua grande maioria (apenas uma 

entre as seis publicações deste grupo temático, apresenta formato de crônica), reiteram e 

suportam a visão sustentada pelo legislativo, que relaciona o stalking a casos de assédio 

doméstico, especialmente cometido contra mulheres (perseguidas por ex-parceiros), e 

frequentemente direcionado a celebridades, pessoas públicas ou outros possíveis alvos 

de adoração ou fanatismo. 

Nesta categoria, a definição do stalking pelos veículos brasileiros sustenta também a 

atual definição do legislativo para o crime – a atividade é mencionada como uma 

“perseguição persistente”, “obsessiva” ou mesmo como “assédio”. Na notícia veiculada 

em 19 de setembro de 2012, no blog de Daniel Martins de Barros, psiquiatra brasileiro e 

colunista do site da Folha de São Paulo, mostra também como a definição do stalking 

por veículos tradicionais e pela área acadêmica ainda possui uma compreensão distinta e 

não muito bem delineada que remete a estereótipos construídos por casos tradicionais 

divulgados na mídia: 

 

O caso de Edimeire (acusada de tentar invadir o Palácio 

do Planalto, para declarar o seu amor à presidente Dilma 

Rousseff) não é isolado, e remete a um fenômeno 

conhecido pelo termo inglês stalking, algo entre o 

assédio e a perseguição. (...) Como na maioria dos casos 

de stalking a celebridades, Edimeire sofre de um 

transtorno mental. Segundo sua mãe, assim que Dilma 

Rousseff saiu candidata a filha se apaixonou, cobrindo o 

quarto com fotos e pôsteres, mas só veio a se tratar 

justamente após uma crise envolvendo sua paixão. 
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(Perseguição à Dilma Rousseff, disponível em 

http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-

de-barros/perseguicao-a-dilma-rousseff/)  

 

3.2.2 – Discussão 

 

Com base na análise das reportagens e casos discutidos anteriormente, podemos 

notar que todos os casos internacionais citados e a grande maioria das matérias sobre 

narrativas de stalking offline nos veículos brasileiros reiteram o mesmo enquadramento 

primário: as vítimas de stalking são mulheres e o stalker é frequentemente representado 

por uma figura masculina que se apropria das informações pessoais das vítimas de 

modo a realizar tentativas de contato físico, coagi-las a fazer algo, ou mesmo assediá-las 

diretamente ou através de terceiros, gerando sensação de medo ou ansiedade nas 

vítimas. Da mesma forma, nos casos célebres citados no começo do Capítulo 1.1 as 

vítimas (todas mulheres) tiveram suas vidas profundamente abaladas pelos stalkers, seja 

através de finais trágicos, como o caso de Rebecca Schaeffer. 

 

Tabela 4: Gêneros dos stalkers e vítimas nas matérias coletadas em veículos brasileiros. 

 CATEGORIAS 

Gênero 

Narrativas sobre vítimas 

e Stalkers virtuais 
(3 matérias)  

Narrativa de vitimas e 

agentes de stalking off-line 
(6 matérias) 

Vitimas de stalking MULHERES 2 5 

Vitimas de stalking HOMENS 0 0 

Vitimas de stalking DIVERSOS 0 1 

Stalkers MULHERES 2 0 

Stalkers HOMENS 1 5 

 

As narrativas de stalking virtual nos veículos brasileiros, por outro lado, apesar 

de pouco numerosas, começam a apresentar visões alternativas quanto à personificação 

da figura do stalker: nos dois casos divulgados pela Folha de S. Paulo, os “stalkers” são 

mulheres, ambas com motivações diferentes – seja a stalker movida por vingança ou 

obsessão direcionada à namorada atual do ex-parceiro, ou simplesmente movida pela 

curiosidade de descobrir mais informações sobre pessoas até então desconhecidas.  

Não foi possível identificar uma cobertura midiática massiva relacionada ao 

tema stalking online que consideram um mesmo caso (como o ocorrido com as 

coberturas internacionais citados no capítulo 1, entre outras que tiveram repercussão 

http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-de-barros/perseguicao-a-dilma-rousseff/
http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-de-barros/perseguicao-a-dilma-rousseff/
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internacional) através dos veículos nacionais analisados. O caso da atriz Carolina 

Dieckmann, mencionado no capitulo 3.1.2, foi alvo de uma comoção nacional, sendo 

destaque em diversos meios de comunicação brasileiros na época do incidente, mas  não 

pode ser caracterizado como uma cobertura midiática sobre stalking. O caso da atriz não 

foi relacionado diretamente com fenômeno de stalking (seja este tradicional ou virtual), 

e sim com delitos digitais, com especial atenção ao tema da invasão de privacidade no 

meio online. 

Ainda nas reportagens apresentadas pelos três principais veículos brasileiros, já é 

possível identificar uma representação mais abrangente sobre o fenômeno do stalking 

online. Entre os casos considerados, principalmente os classificados no primeiro, 

terceiro e quarto grupos temáticos analisados (“Stalker: um novo personagem da 

internet”; “A privacidade online” e “O uso de redes sociais”) o tratamento dado ao tema 

não se restringiu apenas às concepções tradicionais mais trabalhadas no âmbito 

midiático – o stalker que assedia e atormenta a vida da vítima por alguma motivação 

platônica ou o fã obsessivo que tenta a todo custo se aproximar do alvo do seu 

fanatismo – e à sua consequente recriminação. Os veículos, especialmente os sites da 

Folha de São Paulo e O Estadão, chegaram a apresentar o stalking sob diferentes 

ângulos: como um novo comportamento típico da Internet e fortemente ligado à 

popularização das redes sociais; como um comportamento já apresentado em menor 

escala pelas pessoas (fazendo um paralelo com o hábito de “bisbilhotar a vida alheia”) 

que teria sido “potencializado” com o fácil acesso às informações pessoais através da 

comunicação em rede; ou mesmo através da problematização da concepção de invasão 

de privacidade relacionada às informações públicas disponibilizadas no ambiente virtual 

– neste último caso, algumas matérias mostram que já seria possível assumir que os 

usuários de Internet não são totalmente passivos e ignorantes às dinâmicas de 

recolhimento e exposição de informações pessoais na rede, mas também se apropriam 

do conhecimento que possuem sobre essa dinâmica para fins específicos e interesses 

próprios.  
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Capítulo 4 – Usuários de Internet e a prática de Stalking 

 

Como contraponto à visão proposta pela tipificação legal e pela mídia tradicional 

sobre stalking tradicional e online, além de outros delitos digitais e para que seja 

possível compreender a apropriação do stalking como uma prática ligada à atuação dos 

usuários na Internet, é preciso considerar e analisar a visão e os enquadramentos 

disponíveis a partir do discurso desses usuários da rede, pessoas diretamente envolvidas 

no fenômeno que pretendemos analisar no presente trabalho. Este subcapítulo procurará 

descobrir como os usuários típicos da cultura colaborativa da Internet enxergam e 

entendem o stalking e suas atividades executadas através de plataformas digitais.  

Analisaremos o discurso destes usuários sobre o tema levando em consideração 

pontos essenciais para a descoberta do que eles entendem por stalking online, como: 

informações sobre os perfis desses usuários; o modo como falam sobre o tema - qual o 

tom empregado; formato do discurso; como nomeiam a prática de stalking no ambiente 

virtual; e se relacionam esta atividade a outros comportamentos e práticas na Internet. 

Para a coleta dos fragmentos de discurso sobre a atividade de stalking, diversos 

meios de comunicação e expressão presentes na Internet eram possíveis, como artigos 

em blogs, publicações em redes sociais, fóruns e sites colaborativos de notícias. A rede 

e suas várias aplicações e locais proporcionam um ambiente ideal para a transmissão de 

discursos sobre fenômenos na sociedade e, inclusive, originários e típicos da própria 

cultura da Internet.  No entanto, para que fosse possível fazer a coleta dos discursos 

publicados de forma espontânea no meio online, foi necessário desconsiderar sites onde 

as publicações produzidas por usuários estivessem passíveis de restrições de 

privacidade (por exemplo, restritas a apenas um grupo de pessoas ou conexões, como é 

caso de sites de redes sociais como o Facebook e alguns fóruns online). Além disso, foi 

dada a preferência para espaços onde os usuários têm maior liberdade para discorrer 

sobre o assunto, sem ser preciso limitar-se a números de caracteres ou formato de 

publicações que podem tornar a compreensão da mensagem mais subjetiva e indireta – 

através de fotos, gifs78 ou textos poéticos. Deste modo, visando encontrar locais de 

expressão de discursos espontâneos pelos usuários, que apresenta uma maior liberdade 

                                                 
78

 Gif é um formato de imagem muito usado na Internet em imagens fixas ou em (breves) animações. 

Descrição disponível em <http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-gif.html>. Acesso 

em: 05 jul. 2015 

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-gif.html
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em termos de formato de narrativa, o YouTube79 foi considerado para esta pesquisa e 

análise. 

Lançada em 2005 como uma plataforma user-friendly de compartilhamento de 

vídeos por três ex-funcionários do PayPal80 e adquirido um ano e meio depois do seu 

lançamento pelo Google,  o YouTube tornou-se um verdadeiro símbolo da cultura de 

mídia participativa contemporânea (VAN DIJK, 2009; SHIFMAN, 2011) e se consolida 

como a plataforma de conteúdo audiovisual de maior sucesso no mundo, contando com 

centenas de vídeos adicionados diariamente por usuários de maneira independente. Este 

site se destaca como uma fonte de material interessante para análise de discurso por ser 

utilizada por seus usuários como uma plataforma de expressão pessoal aberta a todos - a 

todos que possuem acesso à Internet, ao menos (SHIFMAN, 2011).  O YouTube exerce 

um papel importante na web 2.0 e se torna um elemento central na Cultura da Internet 

ao permitir que consumidores e pessoas restritas ao papel de espectadores dos veículos 

de mídia tradicional pudessem se tornar ativamente produtores e distribuidores de 

conteúdo (BAYM & BURNETT, 2009), apresentando-se como o ponto de origem ou 

mesmo disseminação de novas formas de discurso – como vlogs81, tutoriais, entre 

outros formatos. Além de uma plataforma de difusão de conteúdo tradicional ou 

independente por usuários, o site também deve ser considerado enquanto uma 

importante rede social, pois apresenta funcionalidades típicas identificadas nestes tipos 

de sites (BOYD, 2007) como a possibilidade dos indivíduos criarem perfis pessoais e 

estabelecerem conexões entre si. 

 

4.1 - Seleção da amostra 

 

Os critérios de seleção da amostra de discursos publicados por usuários do 

YouTube foram definidos tendo como objetivo final identificar vídeos populares e de 

pessoas influentes na rede ou que ao menos tivessem uma audiência razoável, onde o 

conteúdo divulgado no vídeo expressasse a opinião dos usuários sobre a prática de 

stalking através de ferramentas digitais. Para isto, a seleção da amostra dos vídeos foi 

                                                 
79

 Disponível em https://www.youtube.com/.  

80
 PayPal é um sistema online que permite a transferência de dinheiro virtualmente entre indivíduos ou 

negociantes fundada em 1998, nos Estados Unidos.  

81
 Os Vlogs são uma variação dos blogs virtuais , onde conteúdo é produzido e divulgado através do 

formato de vídeos.  

https://www.youtube.com/
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organizada em duas etapas: 

Etapa 1 - Foi realizada a busca de vídeos através do mecanismo de pesquisa 

presente na própria plataforma a partir de palavras-chave pré-definidas que denotam o 

universo de práticas relacionadas ao stalking online em inglês e português. As palavras 

utilizadas na busca foram: Stalk; Stalking; Stalker; Online Stalking; Online Stalk; 

cyberstalking; cyberstalk; cyberstalker; Stalkear; Stalkeando. 

Etapa 2 – Após a definição de quais palavras-chave seriam utilizadas para 

direcionar a busca dos vídeos no YouTube, a lista de vídeos candidatos à amostra final 

foi montada levando em consideração 4 critérios de seleção: (a) as medidas de 

popularidade do YouTube; (b) idioma dos vídeos encontrados; (c) filtragem dos vídeos 

por tema e (d) análise de relevância dos vídeos a partir do maior numero de usuários 

engajados nos conteúdos considerados para a amostra.  

 

(a) Medidas de popularidade do Youtube 

 

A partir da busca inicial de conteúdo no YouTube utilizando as palavras-chave 

citadas acima, foi possível selecionar os vídeos mais populares utilizando dois filtros 

presentes no próprio mecanismo de busca do site, onde é possível visualizar apenas os 

resultados com maior “relevância” ou listados pela “contagem de visualizações” 

(número total de visualização dos vídeos).  Apenas vídeos que apareceram na primeira e 

segunda página dos resultados de busca (cada página apresenta vinte resultados) a partir 

de cada um dos dois filtros foram considerados para a lista de vídeos candidatos.  

 

(b) Idioma dos vídeos 

 

De modo que a análise de conteúdo dos discursos apresentados nos vídeos fosse 

possível, foi preciso restringir o idioma de origem dos materiais coletados apenas ao 

Português e ao Inglês. Desta forma, apenas vídeos cujo título e áudio (indiferente de sua 

região de origem) estivessem nesses idiomas foram considerados para a amostra. 

Este critério de seleção se torna interessante também por possibilitar a 

comparação entre conteúdos divulgados por usuários de língua inglesa (notadamente 

norte-americanos) - onde o fenômeno do stalking (offline e online) já possui expressão 

na sociedade há mais tempo - e os usuários brasileiros – onde o fenômeno do stalking 

não possui tanta reverberação e pode ser considerado como um fenômeno mais recente.  
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(c) Filtragem por tema 

 

Dentre os vídeos em inglês e português selecionados até então, foram excluídos 

da lista os vídeos cujo conteúdo não estava diretamente relacionado à atividade de 

stalking praticada através de ferramentas digitais. Nos resultados obtidos inicialmente, 

muitos vídeos sobre jogos online, caça de animais82 e a prática do stalking offline – que 

denota uma perseguição sem interferência de dispositivos eletrônicos - além de vídeos 

sobre a série televisiva norte americana “Stalker” (lançada em outubro de 2014), foram 

encontrados. Estes resultados não foram considerados para a amostra final. 

 

(d) Delimitação por número de usuários 

 

Devido à maior quantidade e variedade de vídeos narrados em inglês sobre o 

tema no YouTube, e à dificuldade em encontrar vídeos semelhantes em português, 

estabelecemos um limite mínimo de visualizações para que fosse possível levar em 

consideração apenas os vídeos mais relevantes para a amostra.  

Um mínimo de 100.000 visualizações foi estabelecido para os vídeos em inglês 

(considerando a variação de audiência dos materiais em inglês entre 128 e 2.000.000 

visualizações) e de um mínimo de 10.000 visualizações para os vídeos em português 

(cujo universo inicial compreendia vídeos com variação entre 197 e 1.600.000 

visualizações).  

Ao todo, após as duas etapas e seus respectivos critérios de seleção, 38 vídeos 

foram selecionados para a amostra final a ser analisada – dentre eles, 29 vídeos em 

inglês e 9 em português. 

 

4.2 - Critérios de classificação e análise  

 

Para compreender o conteúdo do discurso sobre o stalking através dos vídeos 

publicados por usuários no YouTube, a amostra final de 38 vídeos foi analisada através 

de métodos quantitativos e qualitativos. 
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 A caça de animais também é chamada de stalking na língua inglesa. 
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A análise quantitativa foi responsável por classificar e organizar as amostras de 

modo que fosse possível identificar padrões e pontos convergentes nos discursos dos 

usuários. As características analisadas seguindo critérios quantitativos foram: 

 

1) Tipo de fonte/canal 

Classificados enquanto “mídia tradicional” (canais de emissoras de TV, jornais e 

portais de notícia; portais de conteúdos diversos na internet de caráter não 

jornalístico) ou “conteúdo de usuários” (vloggers/youtubers83). 

 

2) Data de upload do vídeo 

Data em que o vídeo foi publicado no YouTube. 

 

3) Formato 

Foram encontrados 8 formatos distintos de narrativa visual nos vídeos da 

amostra: 

 Testemunho - Onde o enunciador disserta sobre uma experiência que 

teve ou algo que fez.  

 Documentário - Produção que acompanha a(s) história(s) de pessoas 

envolvidas sobre o tema principal do documentário (no caso da atual 

amostra, pessoas envolvidas em casos de stalking). 

 Notícia/reportagem - Matérias jornalísticas ou vídeos informativos sobre 

casos de stalking que ganharam destaque na mídia.  

 “How to” - Direcionamentos e tutoriais com dicas e sugestões de como 

fazer uma determinada atividade. 

 Paródia – Discurso em formato de retrato satírico para ilustrar o tema 

discutido. Em geral, os vídeos no formato “paródia” da amostra configuram-

se enquanto “histórias” atuadas ou narradas pelo próprio autor do vídeo, 

apresentando sua visão ou crítica sobre o tema abordado. 

 Review - Formato onde o enunciador disserta sobre o tema como se 

estivesse fazendo uma resenha sobre um assunto em questão. O autor pode 

ser compelido a falar do tema por diversas motivações: sugestões da sua 
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 Os produtores de conteúdo como vlogs e vídeos para canais no YouTube são chamados de “vloggers” e 

“Youtubers”.  
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audiência, destaque dado ao tema pela mídia, interesse ou identificação 

pessoal com o assunto, etc. 

 Pegadinha – Conhecidas como pranks, onde o(s) autor(es) do vídeo 

montam uma situação para enganar a pessoa com quem estão interagindo.  

 Vlog - Formato semelhante a um “diário virtual” do enunciador através 

de vídeo. Os vídeos tipo “Vlog” apresentam uma espécie de retrato ou diário 

virtual do dia a dia do autor, mostrando o que ele está fazendo, com quem 

interage, entre outras situações cotidianas.  

 

4) Gênero do enunciador do discurso sobre stalking 

Diferenciada entre: 

 Homens 

 Mulheres 

 Diversos (quando há mais de um enunciador). 

 

5) Perfil do enunciador do discurso sobre stalking 

 Adolescentes (compreendendo a faixa etária até 18 anos) 

 Jovens adultos (18 a 25 anos) 

 Adultos (maiores de 25 anos) 

 

6) O canal apresenta outro(s) vídeo(s) sobre comportamentos na Internet? 

Se sim, Quais?  

 

7) Como o ato do stalking online é nomeado no título e ao longo do vídeo? 

 

8) Conotação empregada pelo enunciador ao falar sobre stalking 

 Neutra (onde não há a emissão de nenhum juízo de valor sobre as 

atividades relacionadas ao stalking.) 

 Positiva (onde há a valorização da prática de stalking ou onde a prática é 

retratada como algo “útil” ou positivo no discurso.) 

 Negativa (onde há uma clara condenação e recriminação ao stalking ou à 

figura do stalker.) 
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Quanto aos critérios qualitativos, procurei concentrar a análise sobre a 

compreensão da dinâmica do stalking pelo enunciador, de forma a descobrir como o 

stalker e a vítima da sua ação são representados, como o enunciador trata o tema, e a 

que atividades ele se refere quando fala sobre o stalking e os stalkers através de 

dispositivos eletrônicos.  

 

4.3 – Vídeos em português 

 

Considerando o corpus reduzido de vídeos em português, constituído por apenas 

nove vídeos, a análise de conteúdo se mostrou em um primeiro momento inconclusiva. 

Todos os enunciadores dos vídeos da amostra referem-se a ações relacionadas ao meio 

online. Ou seja, em nenhum vídeo em português o termo “stalking” denotou ações que 

não ocorram através de plataformas digitais de conversação. 

A seguir, identificaremos os pontos em comum apresentados pelos vídeos 

analisados. 

 

Tabela 5 – Amostra de vídeos em português 

 

NOME DO VÍDEO 
Número de visualizações 

(maio 2015) 
Data do upload 

5inco Minutos – Stalkear 1.644.021 07/05/2011 

Stalkear 148.090 20/06/2013 

TIPOS DE STALKERS - ChocolaTV 
80 

86.993 24/03/2013 

Lully de Verdade 138 - Stalkear Não 
É Legal! 

37.164 07/03/2013 

Stalkeando o @DavyJonesRJ em 
Orlando ??? 

33.238 27/03/2015 

IRONIZOU- Stalkear 29.828 27/07/2012 

A arte de Stalkear. 20.260 31/05/2013 

VLOG-SE Stalkeando pessoas 13.254 11/08/2014 

#RespondeJaponessica - Bandas, 
1000 ienes, gomen e stalk 

13.978 23/03/2015 
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4.3.1 – Usuários como produtores e receptores da mensagem 

 

Todos os vídeos em português coletados para a amostra são provenientes de 

canais independentes no YouTube, ou seja, produzido por usuários da rede de forma 

autônoma. Nenhum deles está vinculado a uma emissora de TV ou outro tipo de mídia 

tradicional. Deste mesmo modo, ao longo do vídeo, todos os enunciadores direcionam o 

seu discurso a sua audiência (os inscritos nos seus canais) real ou imaginada. Não foi 

encontrado, através dos métodos de busca e filtragem utilizados, nenhum conteúdo 

proveniente de canais de mídias tradicionais com número relevante de visualizações 

(dentro do mínimo de 10.000 visualizações).  

Dentre os 9 vídeos da amostra, apenas 4 formatos de discurso foram 

identificados. O formato de Review, onde os autores dos vídeos dissertam sobre o tema, 

emitindo suas opiniões pessoais sobre o assunto de forma independente ou através de 

sugestões enviadas pela sua audiência, foi o mais comum. Vídeos classificados como 

Paródias ficaram em segunda posição com 2 vídeos identificados - neste formato, os 

enunciadores utilizam uma linguagem mais “ficcional” para tratar o assunto, 

discorrendo sobre ele na forma de uma história encenada e com ações e trejeitos 

exagerados ao discutir ou ilustrar a atividade do stalking online. Outros formatos 

identificados foram Vlog e Testemunho. Neste último, o tema principal tratado no vídeo 

(“#RespondeJaponessica - Bandas, 1000 ienes, gomen e stalk”) não é propriamente o 

stalking, mas a enunciadora toca no tema ao confessar que é “stalker” dos próprios fãs e 

seguidores em redes sociais.  

 

4.3.2 - Eu, stalker  

 

Mais da metade dos enunciadores dos vídeos sobre o tema são mulheres (5 entre 

os 9 vídeos) enquanto foi possível identificar apenas 3 enunciadores do sexo masculino 

(“TIPOS DE STALKERS - ChocolaTV 80”; “Stalkeando o @DavyJonesRJ em 

Orlando ???” e “A arte de Stalkear.”). Apenas um vídeo apresentou diversos 

enunciadores que falam sobre tema, entre homens e mulheres (“VLOG-SE Stalkeando 

pessoas”). A faixa etária dos enunciadores mostrou-se sem grandes contrastes, onde foi 

possível identificar uma maior representatividade de jovens adultos (4 em 9 vídeos).  

Ambos, homens e mulheres, se reconhecem enquanto stalkers, quer seja de 

forma testemunhal, onde a experiência do enunciador como stalker é o tema central do 
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vídeo, quer seja de forma pontual, onde o enunciador reconhece que também já realizou 

ações de stalking, porém o vídeo não gira e torno desse fato. Ao todo, em 7 dos 9 vídeos 

em português, os enunciadores reconhecem que são ou já foram stalkers.  

Em apenas dois vídeos os enunciadores (um homem e uma mulher) não se 

reconhecem enquanto stalkers. Enquanto o homem dedica o seu discurso a elencar os 

diferentes tipos e perfis de stalkers (“TIPOS DE STALKERS - ChocolaTV 80”),  a 

mulher (“Lully de Verdade 138 - Stalkear Não É Legal!”) assume brevemente que já 

realizou ações típicas de stalking, mas não se reconhece enquanto uma “stalker de 

Internet” de fato, chegando a criticar esse personagem ao longo do seu vídeo. 

Ao analisar estas informações é possível apreender que os dados conseguidos 

através do discurso de usuários de Internet vão de encontro ao enquadramento sobre 

stalking no âmbito legislativo e na maioria dos casos analisados na imprensa. Na 

maioria destes casos, os stalkers são mulheres, que não se enquadram no papel de 

vítimas perseguidas ou alvos de assédio através da Internet. 

 

4.3.3 - Condenação ao stalking 

 

A maioria dos enunciadores adotou um tom neutro (em 4 dos 9 vídeos) ou 

negativo (3 vídeos) ao falar sobre o tema. Este dado mostra que, apesar dos 

enunciadores se reconhecerem no papel de stalkers, eles não necessariamente encaram 

esta atividade de forma positiva. Pelo contrário, apesar de se reconhecerem enquanto 

agentes do stalking, têm consciência de que esta não é uma atividade saudável ou bem 

vista pela maioria das pessoas. 

Na maioria dos vídeos classificados com tom neutro, os enunciadores discorrem 

sobre o tema sem atribuir juízos de valor às ações relacionadas ao stalking online - 

apenas falam sobre o que se trata o stalking, se em algum momento “stalkearam” ou não 

alguém e ilustram o que seria esta atividade.  Em alguns dos casos caracterizados como 

neutros, o enunciador hora emprega um tom positivo, ao discorrer sobre as partes 

“úteis” do stalking; hora emprega um tom recriminatório ao citar aspectos negativos 

sobre a atividade e a figura do “stalker de Internet”. Este tipo de discurso também foi 

classificado com tom neutro. 

Dentre os vídeos que apresentam tom neutro sobre o tema, os alvos da ação de 

stalking são variados: desde fãs e amigos, até celebridades, pessoas em que o 
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enunciador/stalker está interessado em ter alguma relação amorosa, e mesmo a diversos 

outros perfis de pessoas.  

Já entre os vídeos onde o enunciador assumiu um tom claramente negativo ao 

discorrer sobre o tema (“TIPOS DE STALKERS - ChocolaTV 80”; “Lully de Verdade 

138 - Stalkear Não É Legal!”; “IRONIZOU- Stalkear”) as vítimas da ação de stalking 

são frequentemente parceiros amorosos (ex-namorados ou atuais) e pessoas em quem o 

stalker tem algum interesse amoroso.  

Apenas um enunciador que mantém um tom negativo, se reconhece enquanto 

stalker. Nos comportamentos destacados como negativos neste vídeo estão: a 

recriminação à figura do stalker de Internet (tipificado como uma pessoa que “não 

possui nada melhor para fazer além de ficar cuidando da vida alheia”), além do fato de 

que, quando o stalking é direcionado a uma pessoa em que o stalker está interessado, 

este (o stalker) pode sair seriamente magoado, dependendo da situação e das 

informações encontradas por ele. 

Nos vídeos que apresentaram um tom positivo sobre a prática de stalking na 

Internet (“Stalkear”; “VLOG-SE Stalkeando pessoas”) o alvo da ação de stalking gira 

em torno de amigos, conhecidos, ou mesmo de diversas pessoas (nenhum 

enquadramento específico ou ligação direta com o stalker). 

 

4.3.4 - Compreensão sobre o stalking 

 

Na maioria dos vídeos pesquisados, o discurso sobre o a atividade do stalking 

online esteve fortemente relacionada à ação de saber e acompanhar informações sobre 

outras pessoas através do meio online (8 em 9 vídeos). Em apenas 1 vídeo (“VLOG-SE 

Stalkeando pessoas’), a discussão e questionamento acerca da privacidade dos usuários 

na internet – complexificando como as pessoas vêm exibindo sua intimidade em rede – 

tornou-se mais central do que a própria atividade do stalking. No entanto, neste mesmo 

vídeo, notamos que o fato das pessoas estarem expondo tanto suas vidas no ambiente 

digital, serviria como uma espécie de justificativa ou motivo da ação dos stalkers. Este 

mesmo ponto de vista pode ser observado em outros vídeos da amostra onde os 

enunciadores sustentam, durante a maioria dos seus discursos, um tom negativo ao se 

referir à atividade (“TIPOS DE STALKERS - ChocolaTV 80”; “A Arte de Stalkear”). 
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4.4 - Vídeos em Inglês  

 

Diferentemente do que foi observado com os vídeos em português, nem todos os 

vídeos na língua inglesa que compuseram a amostra estão diretamente relacionados à 

ação de stalking através do meio virtual. Dentre os 29 vídeos selecionados inicialmente 

para a amostra, a partir da análise individual de cada conteúdo, foi possível encontrar 

que 21% referiam-se ainda à ação de stalking offline, enquanto o discurso de 79% (23 

vídeos) estava relacionado à atividade de stalking através de ferramentas digitais. 

Possivelmente por causa do idioma inglês, onde o termo “stalking” possui diversos 

significados, é possível encontrar vídeos que tratam como stalking comportamentos 

diferentes do stalking online (além dos vídeos desconsiderados inicialmente para a 

análise).   

De modo a focar a análise no discurso de usuários de Internet sobre a atividade 

de stalking online, consideraremos unicamente os vídeos em inglês que se referem a 

ações praticadas através da mediação de ferramentas digitais ou no ambiente da 

Internet. Analisando o discurso dos 23 vídeos finais, foi possível identificar três 

características principais em comum entre eles e alguns enquadramentos interessantes 

que, em muitos casos, diferem do que pode ser percebido através da análise de material 

publicado por usuários brasileiros.  

Enquanto os vídeos sobre stalking online foram publicados no YouTube desde ano de 

2009, os vídeos sobre stalking offline da amostra surgiram apenas a partir de 2012. 

 

Tabela 6 - Amostra de vídeos em inglês relacionados diretamente ao Stalking Online 

NOME DO VÍDEO 

Número de 

visualizações 

(maio 2015) 

Data do 

upload 
Fonte/canal 

IS TAYLOR SWIFT STALKING 

BABYTARD?! 
1.935.554 15/09/2014 Usuários 

CRUSH - Taryn Southern - Official Music 

Video (Internet Stalker) feat. Chester See 
1.259.946 21/05/2013 Usuários 

NEW FACEBOOK 117% EASIER TO 

STALK EX-GIRLFRIEND! 
1.217.215 22/09/2011 Usuários 

Facebook Stalking Your More Successful 

Friends (Music Video) 
1.073.232 23/01/2015 Usuários 

My Stalker Story 892.254 21/02/2013 Usuários 
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Facebook, Twitter Revolutionizing How 

Parents Stalk Their College-Aged Kids 
851.050 01/09/2009 

Mídia 

tradicional 

The Inside Story: One woman's terrifying 

experience with online stalking 
6.776 07/02/2014 

Mídia 

tradicional 

Stalking Amanda Todd : The Man in the 

Shadows - the fifth estate 
849.969 05/12/2014 

Mídia 

tradicional 

SOCIAL MEDIA STALKER PRANK! 756.452 15/02/2014 Usuários 

Stalking Your Tweets | Jc Caylen 743.937 06/02/2014 Usuários 

Internet Privacy Prank 640.867 31/04/2014 
Mídia 

tradicional 

HOW TO STALK GIRLS IN THE CUTEST 

WAY POSSIBLE 
638.775 05/12/2013 Usuários 

CYBER STALKER PRANK! 556.308 26/03/2014 Usuários 

Mad Facebook Stalking Skills 442.776 02/05/2012 Usuários 

STALKING MY EX - @SpokenReasons - 

#FCHW 
428.216 01/08/2013 Usuários 

Facebook Stalking 373.628 29/09/2013 Usuários 

My Creepy Stalker Story 249.824 04/07/2014 Usuários 

5 Seconds Of Summer 'stalk' Little Mix on 

Instagram 
220.626 05/08/2014 

Mídia 

tradicional 

Insta-stalking | Ep 1 | The Feels 164.349 24/09/2014 Usuários 

Young Money Lil Wayne - Bed Rock official 

video PARODY (Internet Stalk) 
137.774 23/01/2010 Usuários 

Ciberstalking Documentary - Crime & 

Investigation Channel 
111.332 21/06/2010 

Mídia 

tradicional 

Dr Phil Organized Stalking Victim Segment 

"I Swear I'm Being Cyber Stalked, 

Wiretapped & Followed" 

110.334 09/01/2014 
Mídia 

tradicional 

INTERNET STALKING! 107.442 20/10/2014 Usuários 

 

4.4.1 - Usuários x Mídia Tradicional 

 

Em relação ao tipo de fonte, nos vídeos em inglês já identificamos conteúdos 

provenientes de mídia tradicional na amostra selecionada. Apesar de 70% dos vídeos 

(16 dos 23 vídeos no total) serem provenientes de canais de usuários, uma parcela é 

proveniente de canais de emissoras ou programas de TV, sites ou portais de notícia ou 

entretenimento que possuem contas no YouTube.  

A amostra de vídeos em inglês mostrou-se muito mais rica ao considerarmos os 
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formatos dos vídeos publicados e seus temas, onde foi possível identificar 10 formatos 

diferentes. Dentre os formatos que apresentaram maior número de vídeos, destacam-se: 

Testemunho, Notícia/Reportagem e Paródia (4 vídeos em cada um dos 3 formatos ) e 

Pegadinha (3 vídeos). Diferentemente da amostra em português, composta por mais da 

metade de vídeos no formato Review, apenas 2 vídeos em inglês foram produzidos 

nesse formato.  

Considerando este maior número de vídeo em inglês, além da maior variedade 

de formatos de discurso dos usuários acerca de um mesmo tema, onde os autores dos 

vídeos não necessariamente têm como foco apresentar ou explicar o que é a atividade de 

stalking online para sua audiência (como acontece no formato Review nos vídeos 

publicados em português), podemos inferir que o tema do stalking online já é mais 

conhecido, assimilado e apropriado pelos usuários de Internet em países de língua 

inglesa, sobretudo nos EUA.  

 

4.4.2 - Abertura ao falar de outros comportamentos online 

 

78% dos vídeos (18 em 23) em inglês são provenientes de canais no YouTube 

que possuem outros vídeos sobre comportamentos na Internet. O stalking online se 

mostrou ser um tema recorrente para alguns dos usuários, onde a maioria dos canais que 

apresentam vídeos sobre comportamentos na Internet contém mais de um vídeo sobre 

stalking (além do considerado inicialmente para amostra). É possível ver que os autores 

dos canais que apresentam vídeos sobre stalking online, principalmente os canais 

independentes de usuários, sentem-se mais à vontade em falar sobre outros 

comportamentos de Internet. 

Ao todo, 7 comportamentos relacionados ao universo dos usuários de internet 

foram identificados. Dentre eles, destacam-se mais vídeos sobre online stalking (27%); 

comportamentos em redes sociais (18%); trolling (17%) e cyberbullying (15%).   

Analisando o fato de existirem mais vídeos sobre stalking e comportamentos em 

redes sociais nos canais da amostra em inglês, podemos presumir que os enunciadores 

também se sentem mais confortáveis para falar de temas que fazem parte de seu 

cotidiano, com destaque para este uso de sites de redes sociais e outras dinâmicas 

envolvidas no uso desse tipo de plataforma – como o próprio stalking, por exemplo. 
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4.4.3 - Descolamento do papel de stalker 

 

Enquanto mais da metade dos enunciadores de vídeos sobre stalking online são 

adultos (52% da amostra - 17 dos 23 enunciadores no total), 39% são jovens adultos e 

apenas 9% são adolescentes. A maioria dos enunciadores são homens, 30% são 

mulheres, enquanto diversas pessoas  representou apenas 9%. 

Enquanto uma parcela considerável (39% - 9 vídeos) dos enunciadores sobre 

stalking online não se reconhece enquanto stalkers, a maioria absoluta dos autores de 

vídeos sobre stalking offline se reconhece enquanto stalkers.  É mais fácil encontrarmos 

usuários que se reconhecem como stalkers para atividades relacionadas ao stalking 

tradicional, principalmente voltado para descobrir onde celebridades estão e ir 

encontrá-las, inclusive com tentativas de contato físico, do que para o stalking através 

de dispositivos eletrônicos. 

Além disso, o tom do discurso sobre o stalking virtual se mostra muito mais 

diverso e complexo do que para os vídeos sobre stalking tradicional. Neste último, na 

maioria dos vídeos onde as vítimas são celebridades, o tom do discurso variou entre 

positivo e neutro. Onde foi possível apreender um tom negativo nos autores dos vídeos 

sobre a prática de stalking, o stalking offline estava diretamente relacionado a ações de 

assédio e comportamento obsessivo. Este tipo de discurso vai contra as primeiras 

matérias que alcançaram grande repercussão na imprensa americana com foco no 

stalking à celebridades, onde se criticava de forma veemente a prática de perseguição e 

tentativa de contato com pessoas célebres, tratando este tipo de fã “perseguidor” como 

obsessivo e potencialmente perigoso.  

Assim como aconteceu com os vídeos em português, os discursos na língua 

inglesa sobre stalking online com tom negativo ou neutro foram mais significativos do 

que aqueles com tom positivo. É possível identificar ainda vídeos onde o discurso varia 

no tom empregado ao falar sobre o stalking, geralmente em vídeos no formato Paródia 

(“CRUSH - Taryn Southern - Official Music Video (Internet Stalker) feat. Chester See”; 

“Facebook Stalking Your More Successful Friends (Music Video)”; “Facebook 

Stalking”; “Young Money Lil Wayne - Bed Rock official video PARODY (Internet 

Stalk)”), onde o enunciador retrata as ações de stalkers de Internet de forma crítica ou 

sarcástica: ao mesmo tempo em que se reconhece enquanto stalker e mostra a utilidade 

do que se descobre durante este tipo de prática, mostram a dimensão negativa do 

stalking, onde as atividades envolvidas e o posicionamento da figura do stalker – 
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geralmente representada como uma pessoa sozinha, cuja principal distração é 

acompanhar a as informações de conhecidos – seriam mal vistos pela sociedade. 

Basicamente, os stalkers seriam vistos como “fracassados”.  

A figura do stalker de Internet no discurso também é, em sua maioria, assumida 

pelo próprio enunciador. Além do enunciador, o stalker também foi citado como uma 

“terceira pessoa/indefinido” – onde não se sabe a origem do stalker e ele não possui 

nenhuma ligação aparente com a vítima – além de “pessoas que tem um interesse 

amoroso pelo alvo do stalking” nos vídeos da amostra. 

 

4.5 – Discussão 

 

A partir dos vídeos que compuseram as amostras, já é possível identificar que 

alguns enquadramentos obtidos a partir da análise da imprensa tradicional são reiterados 

pelos usuários de Internet enquanto outros variam bastante, ou mesmo se contrapõem 

aos enquadramentos obtidos nos outros meios.  

Por exemplo, quando os enunciadores dos vídeos se referem ao stalking 

enquanto um conjunto de práticas que tem como objetivo “saber (com o intuito de 

descobrir) ou acompanhar informações sobre outra pessoa através da Internet”, 

encontramos a figura do stalker sendo personificada pelo próprio enunciador, enquanto 

as vítimas da ação de stalking são geralmente representadas por ex-parceiros ou pessoas 

sobre quem se possui algum interesse amoroso. Além deste enquadramento mais 

frequente nos vídeos de língua inglesa, temos os diferentes quadros abaixo, onde é 

possível acompanhar como o significado do que é o stalking para o enunciador varia de 

acordo com as pessoas envolvidas no papel de stalker e pessoa “stalkeada”: 

 

Tabela 7 – Enquadramentos percebidos nos discurso sobre Stalking Online em vídeos de  

canais de USUÁRIOS 

 

QUEM É O “STALKER” 
VÍTIMA DO 
STALKING 

TOM DO 
DISCURSO 

A QUE O STALKING 
ESTÁ RELACIONADO 

Enunciador 

Ex-namorados(as)  

OU  

Alvo de interesse 
amoroso 

Positivo a Neutro  

Saber ou acompanhar 
informações sobre 

outra pessoa através 
da Internet 

Enunciador 
Alvo de interesse 
amoroso 

Negativo 
Saber ou acompanhar 
informações sobre 

outra pessoa através 
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da Internet 

Enunciador Diversos  Neutro a Negativo Privacidade Online 

Enunciador Amigos/Conhecidos 
Neutro a Negativo 

Positivo 

Saber ou acompanhar 
informações sobre 

outra pessoa através 
da Internet 

Pessoa com interesse 
amoroso nos 

“stalkeados”  

 

Enunciador 

OU 

Alvo de interesse 
amoroso (terceira 

pessoa) 

Negativo 

Saber ou acompanhar 
informações sobre 

outra pessoa através 
da Internet 

OU  

Assédio através do 
meio virtual  

Terceira 
pessoa/indefinido  

OU 

Diversos (terceira 
pessoa)  

Ex-namorada(os) 

OU 

Diversas pessoas 
(Geralmente quem 
os enunciadores 

estão interessados 
ou atuais 
maridos/namorados). 

Neutro a Negativo 

Privacidade Online 

OU 

Saber ou acompanhar 
informações sobre 

outra pessoa através 
da internet. 

Celebridade  Filho Positivo 

Saber ou acompanhar 

informações sobre 
outra pessoa através 
da internet. 

 

 

Tabela 8 – Enquadramentos percebidos nos discurso sobre Stalking Online em vídeos de canais de 

MÍDIA TRADICIONAL. 

 

QUEM É O “STALKER” 
VÍTIMA DO 
STALKING 

TOM DO 
DISCURSO 

A QUE O STALKING ESTÁ 
RELACIONADO 

Enunciador Filhos Positivo
84

  
Acompanhar informações 
sobre outra pessoa através 
da Internet 

Enunciador Diversos Negativo Privacidade online 

Enunciador Celebridade Neutro 
Saber ou acompanhar 
informações sobre outra 
pessoa através da Internet 

Terceira 

pessoa/Indefinido 

OU 

Enunciador Negativo 

Assédio e comportamento 

obsessivo através do meio 
online 

                                                 
84

 Este único vídeo onde o tom empregado ao falar sobre a atividade de stalking em um vídeo de mídia 

tradicional é proveniente do canal de humor no YouTube vinculado ao jornal satírico norte -americano 

The Onion. Disponível em: http://www.theonion.com/. Acesso em: 05 jul. 2015. 

http://www.theonion.com/
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Diversos 

Terceira 

pessoa/Indefinido 

Terceira 
pessoa/Sujeito 
da reportagem 

Negativo 
Assédio e comportamento 
obsessivo através do meio 
online 

 

Já no discurso sobre o stalking online nos vídeos em português, foi possível 

identificar os seguintes enquadramentos: 

 

Tabela 9 – Enquadramentos percebidos nos discurso dos vídeos de canais brasileiros. 

 

QUEM É O “STALKER” VÍTIMA DO STALKING 
TOM DO 

DISCURSO 
A QUE O STALKING 

ESTÁ RELACIONADO 

Enunciador 
Parceiros amorosos 
OU Alvo de interesse 
amoroso 

Negativo 

Saber ou acompanhar 
informações sobre 

outra pessoa através 
da Internet 

Diversos/Terceira 

pessoa 

Parceiros amorosos 
OU 

Alvo de interesse 
amoroso 

Negativo 

Saber ou acompanhar 
informações sobre 

outra pessoa através 
da Internet 

Enunciador 

Diversas 
pessoas/Indefinido 

OU 

Amigos 

OU 

Fãs/Seguidores 

Neutro 

Saber ou acompanhar 

informações sobre 
outra pessoa através 
da Internet 

Enunciador Amigos Positivo 

Saber ou acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa através 

da Internet 

Enunciador 
Diversas 
pessoas/Indefinido 

Positivo Privacidade online 

Enunciador 
Parceiros amorosos 
OU Alvo de interesse 
amoroso 

Neutro a positivo 

Saber ou acompanhar 
informações sobre 

outra pessoa através 
da Internet 

 

Percebemos que, na grande maioria dos discursos de usuários de Internet 

brasileiros ou provenientes de outros locais no mundo, a ação de stalking online é ligada 

ao objetivo de descobrir informações sobre outra pessoa através da Internet, não 
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necessariamente compreendendo atividades ligadas a assédio e comportamentos 

obsessivos. A atividade do stalking estaria mais próxima de uma “bisbilhotice virtual” 

do que propriamente uma ação que pretende gerar medo ou causar danos físicos ou 

psicológicos às vítimas. Os elementos como assédio e comportamento obsessivo 

geralmente são apresentados no discurso dos vídeos provenientes de canais de mídia 

tradicional no YouTube.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar como o termo stalking passou a 

ser ressignificado e apropriado pelos usuários de Internet de modo a constituir uma nova 

prática intimamente ligada às dinâmicas e comportamentos das pessoas conectadas em 

rede. Identificando uma discrepância na compreensão sobre a prática do stalking online 

por distintos âmbitos da sociedade, procuramos entender como o fenômeno - que 

ganhou grande repercussão na mídia brasileira após a circulação de notícias sobre a 

aprovação de propostas para tipificar como crime as práticas stalking e bullying em 

2012, por uma comissão de juristas do Senado brasileiro – pode suscitar conotações e 

visões tão diferentes. 

Como um termo abrangente em inglês, o stalking é capaz de adquirir diferentes 

interpretações e conotações, dependendo dos enquadramentos considerados e dos 

agentes e atores envolvidos. Enquanto a compreensão do âmbito legislativo relaciona o 

stalking a ações como perseguição obsessiva e assédio contra uma pessoa realizada 

através de ameaças e coação no meio virtual, os usuários de Internet adotariam uma 

interpretação alternativa desta prática, relacionando-a mais à atividade de vigiar a 

atividade online de pessoas através de plataformas digitais e da Internet, em uma 

compreensão que subverte os possíveis riscos e dilemas éticos desta atividade. Além da 

identificação desta diferente visão sobre a prática do stalking virtual, adotada pelas 

pessoas inseridas diretamente no processo de criação de sentido e valores no meio 

online, que ressignificam esta prática tendo em vista a sua realidade na conversação em 

rede, a hipótese inicial que norteou a pesquisa fundamentou-se na compreensão de uma 

influência direta dos sites de redes sociais e das dinâmicas de conversação em rede para 

a emergência do stalking como um fenômeno que se tornou parte integrante do nosso 

comportamento online, muito influenciado pela abrangência das mídias sociais – ou 

sites de redes sociais - nos processos de conversação contemporâneos. 

 Para verificar estas hipóteses e compreender como esta ressignificação e 

apropriação funcionam, foi realizada a análise das visões e enquadramentos de três 

atores principais que sugerem tipificações distintas sobre o stalking – o poder 

legislativo, a mídia tradicional e os usuários de Internet – de modo a apreender o que 

cada um considera como stalking online e a diferença entre essas compreensões, e a 

descobrir, se possível, indícios de como e porque uma prática que possuía uma 

conotação tão negativa passou a ser ressignificada e consequentemente apropriada pelos 
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usuários. Em paralelo a isto, também levantamos a discussão sobre as dinâmicas, 

práticas e valores envolvidos na utilização dos sites de redes sociais, para entender a 

importância destes sites na sociabilidade contemporânea e averiguar a relação deles com 

a prática de stalking, tendo como referência o trabalho de pesquisadores sobre 

cibercultura e redes sociais, além da pesquisa de sociólogos como Goffman, Leujeune e 

Bourdieu. 

Analisando o trabalho de Recuero (2012) e seu conceito de conversação em 

rede, vimos que a prática de stalking compreendida pelos usuários de Internet – que está 

fortemente ligada à ação de “saber ou acompanhar informações sobre outra pessoa 

através da Internet” pode ser considerado como parte integrante do processo que a 

autora nomeia como conversação em rede. Esta busca por informação social relevante 

sobre outras pessoas no ciberespaço pode representar uma fase inicial deste processo, 

que antecede a conversação e interação entre os usuários propriamente, onde se dá uma 

construção ou recuperação do contexto acerca de uma situação conversacional ou 

agente, guiando o usuário a identificar o que pode ser esperado dele durante uma 

interação em rede e o que ele pode esperar dos demais interagentes.  

Este possível uso ou motivação do stalking que discutimos no trabalho também 

interfere diretamente nas dinâmicas de representação de si na web e no gerenciamento 

de impressões e da imagem que se pretende passar no ambiente online. Considerando 

que os usuários de redes sociais constroem suas narrativas pessoais e adotam práticas 

que legitimam essas performances identitárias levando em consideração uma audiência 

imaginada - ou seja, as pessoas que irão receber essas informações e criar impressões 

sobre ele (o interagente) -, se analisarmos que os stalkers já são personagens conhecidos 

como uma figura frequente na Internet, que está sempre à espreita, sobretudo nos sites 

de redes sociais, eles também constituem uma espécie de audiência invisível: o stalker 

pode ser esperado enquanto um espectador pelo usuário de Internet, fazendo com que 

ele também tenha influência direta no processo de construção e legitimação de 

identidades no meio online. Como exemplo disso, podemos considerar as matérias 

publicadas pela imprensa brasileira que tiveram como foco a questão da privacidade 

online ao discorrerem sobre o stalking online. Muitos usuários, por medo dessa 

audiência invisível e desconhecida que os stalkers representam, ocultam ou destacam 

pontos específicos nas suas narrativas autobiográficas em rede.  

Outro viés percebido através da análise do discurso dos usuários de Internet foi 

que a prática de stalking pode ter influência não apenas no modo como nos 
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apresentamos e interagimos no meio online, como também no meio offline. Nos vídeos 

“5inco Minutos – Stalkear”, do canal 5inco Minutos, e “Stalkear”, do canal Gabbie 

Fadel, as enunciadoras mostram de maneira irônica ocasiões onde o stalking passa a 

afetar o modo como nos comportamos com outras pessoas ou o que fazemos também no 

“mundo real”.  

 

“Stalkear as pessoas leva a (...) situações que são bem 

chatas. A primeira é quando você finalmente conhece a 

pessoa que você stalkeava, e você meio que sabe tudo 

da vida daquela pessoa. Na conversa você vai ter que 

fingir que tudo é novidade pra você e que você não sabe 

daquelas coisas, porque se a pessoa souber, a pessoa vai 

ficar assustada com você. Então você vai ter que ficar 

fingindo e ouvindo todas as coisas quietinha no seu 

canto, enquanto é muito possível que você fique lá 

sentada, só concordando com o que a pessoa está 

falando (...).” (Discurso da YouTuber Gabbie Fadel. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=43rQjDDprtE)  

  

 

Além de apresentarem uma série de funcionalidades específicas que permite aos 

usuários navegar pela lista de conexões e informações pessoais de seus contatos, os sites 

de redes sociais atuam como plataformas fundamentais para compreendermos a prática 

de stalking e para o desenvolvimento da mesma, pois tornam possível que seus usuários 

estejam anônimos e mantenham certo distanciamento das suas vítimas na hora em que 

estão “stalkeando-as”. Também pudemos ver ao longo do trabalho que esta 

anonimidade e o distanciamento trazidos com a mediação de tecnologias digitais têm 

influência direta em outras práticas e comportamentos na rede, como o bullying, o 

trolling e o catphishing. Deste modo, assim como os chans compreendem um espaço 

prolífico para a apropriação dos trolls, tendo em vista o anonimato e a liberdade de 

expressão que este tipo de plataforma possibilita aos seus usuários, fazendo com que a 

trollagem seja uma espécie de prática constituinte desses imageboards, as redes sociais 

seriam o terreno ideal para o desenvolvimento e apropriação do stalking online.  

Constatamos também que a maioria dos usuários de Internet analisados, tanto na 

amostra de vídeos em português como em inglês, se reconhecem como stalkers e 

admitem isso, caracterizando a atividade como mais próxima a uma espécie de 

“bisbilhotice virtual”. Contrariando o enquadramento tradicional das legislações e da 

imprensa tradicional, vimos que as mulheres ocupam um papel de destaque nos 

discursos publicados sobre stalking online, não como vítimas, mas se reconhecendo 

https://www.youtube.com/watch?v=43rQjDDprtE
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como stalkers de Internet e falando ativamente sobre o assunto com suas respectivas 

audiências. Foi possível reconhecer, no entanto, que o enquadramento onde a prática do 

stalking é direcionada frequentemente à(s) pessoa(s) em quem o stalker tem algum 

vínculo ou interesse amoroso, próprio do tratamento dado pela mídia tradicional ao 

tema, é reproduzido também nos discursos dos usuários. Muitos reconhecem que o 

principal alvo das suas atividades de stalking são ex-parceiros ou pessoas em quem 

estão interessadas afetivamente. 

Diferente do que consideramos na hipótese inicial, os usuários de Internet 

mostraram através dos seus discursos analisados que a maioria deles tem consciência 

que esta atividade de “stalkear pessoas na web” não é saudável ou bem vista pela 

sociedade, e compreendem os riscos e os vieses negativos que podem ser tomados nesta 

atividade. Muitos, inclusive, chegam a separar a prática do stalking em níveis como 

“leve” ou “pesado”, diferenciada pela conduta do stalker.  

Como já discutido ao longo do trabalho, a conduta e os objetivos do stalker são 

essenciais para as distintas compreensões que se tem sobre o stalking e mostram-se 

como a razão para a pluralidade de visões sobre o mesmo fenômeno. Apesar de serem 

nomeados como stalking, as práticas tipificadas no âmbito legislativo como stalking 

nada tem a ver com a prática apropriada pelos usuários de Internet, onde poderíamos 

possivelmente diferenciá-los através das nomenclaturas cyberstalking e Internet stalking 

ou stalking online, respectivamente.  

Os pontos aqui destacados servem como uma introdução a uma discussão maior, 

tanto acerca do fenômeno de stalking online como acerca da pesquisa sobre como novas 

práticas emergidas no contexto das novas tecnologias têm capacidade de impactar tão 

profundamente nossa atuação em sociedade, tanto dentro da rede mundial de 

computadores, como fora dela. Já acompanhamos uma movimentação na imprensa 

tradicional brasileira, sobretudo em cadernos e editorias alternativos dentro desses 

periódicos, que passam a se dedicar a ilustrar e discutir os fenômenos da sociedade 

fortemente conectada em rede, levando em consideração o meio onde essas novas 

práticas são realizadas e a influência dos agentes diretamente relacionadas a elas – neste 

caso, os usuários de Internet - para a construção desses enquadramentos e visões 

alternativas. Esperamos que a mesma metodologia de análise seja adotada por outros 

âmbitos da sociedade, inclusive em outras áreas de pesquisa que também analisam esses 

novos comportamentos e dinâmicas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Lista de matérias da imprensa brasileira analisadas  

 

Categoria Data Título da matéria Veículo Link 

Stalker: 

um novo 
personagem 

da Internet  

set/12 
Stalkers são 
especialistas em fuçar 
a vida alheia na web 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha
teen/868428-stalkers-sao-
especialistas-em-fucar-a-vida-

alheia-na-web.shtml 

set/12 

Superexposição na 
web estimula a ação 
de perseguidores 

virtuais 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/equili
brioesaude/2012/09/1151125-
superexposicao-na-web-estimula-
a-acao-de-perseguidores-

virtuais.shtml 

set/12 
Análise: "Stalker" 
simplifica relação com 

a vítima 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/equili
brioesaude/2012/09/1151132-
analise-stalker-simplifica-relacao-

com-a-vitima.shtml 

2013 Momento perigoso 
Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/colun
as/franciscodaudt/2013/10/13641

05-momento-perigoso.shtml 

Legislação 
anti-stalking 
e/ou 
tipificação de 
delitos 

digitais  

out/10 

"Evite se expor muito 
na web, criminoso fica 
atento a tudo", alerta 

advogada 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha
/livrariadafolha/810088-evite-se-
expor-muito-na-web-criminoso-
fica-atento-a-tudo-alerta-

advogada.shtml 

out/10 

Invasão cibernética de 
privacidade põe em 
alerta autoridades 

britânicas 

O Globo 

http://oglobo.globo.com/mundo/inv
asao-cibernetica-de-privacidade-
poe-em-alerta-autoridades-

britanicas-2940794 

mai/12 
Comissão de juristas 
propõe criminalizar 
bullying e perseguição 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidi
ano/1096769-comissao-de-
juristas-propoe-criminalizar-

bullying-e-perseguicao.shtml 

mai/12 

Bullying contra 
menores pode resultar 
em quatro anos de 

prisão 

O Globo 

http://noblat.oglobo.globo.com/noti
cias/noticia/2012/05/bullying-
contra-menores-pode-resultar-em-
quatro-anos-de-prisao-

447764.html 

jun/12 

Confira as mudancas 
previstas no projeto de 
reforma do código 

penal 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidi
ano/2012/06/1111088-confira-as-
mudancas-previstas-no-projeto-

de-reforma-do-codigo-penal.shtml 

A privacidade 
online 

mar/06 
Site é acusado de 
facilitar assédio a 

famosos 

Estado 
de SP 

http://www.estadao.com.br/noticia
s/geral,site-e-acusado-de-facilitar-
assedio-a-

famosos,20060317p71214 

abr/10 
Internauta invade 
privacidade e espia 
perfis de vitimas 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha
/informatica/ult124u725148.shtml 

set/10 
Todo sobre você, em 
um só lugar 

Estado 
de SP 

http://blogs.estadao.com.br/link/tu
do-sobre-voce-em-um-lugar-so/ 

out/10 Paparazzi Colaborativo 
Estado 
de SP 

http://blogs.estadao.com.br/link/pa
parazzi-colaborativo/ 

http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/868428-stalkers-sao-especialistas-em-fucar-a-vida-alheia-na-web.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/868428-stalkers-sao-especialistas-em-fucar-a-vida-alheia-na-web.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/868428-stalkers-sao-especialistas-em-fucar-a-vida-alheia-na-web.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/868428-stalkers-sao-especialistas-em-fucar-a-vida-alheia-na-web.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151125-superexposicao-na-web-estimula-a-acao-de-perseguidores-virtuais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151125-superexposicao-na-web-estimula-a-acao-de-perseguidores-virtuais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151125-superexposicao-na-web-estimula-a-acao-de-perseguidores-virtuais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151125-superexposicao-na-web-estimula-a-acao-de-perseguidores-virtuais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151125-superexposicao-na-web-estimula-a-acao-de-perseguidores-virtuais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151132-analise-stalker-simplifica-relacao-com-a-vitima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151132-analise-stalker-simplifica-relacao-com-a-vitima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151132-analise-stalker-simplifica-relacao-com-a-vitima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151132-analise-stalker-simplifica-relacao-com-a-vitima.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/franciscodaudt/2013/10/1364105-momento-perigoso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/franciscodaudt/2013/10/1364105-momento-perigoso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/franciscodaudt/2013/10/1364105-momento-perigoso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/810088-evite-se-expor-muito-na-web-criminoso-fica-atento-a-tudo-alerta-advogada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/810088-evite-se-expor-muito-na-web-criminoso-fica-atento-a-tudo-alerta-advogada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/810088-evite-se-expor-muito-na-web-criminoso-fica-atento-a-tudo-alerta-advogada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/810088-evite-se-expor-muito-na-web-criminoso-fica-atento-a-tudo-alerta-advogada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/810088-evite-se-expor-muito-na-web-criminoso-fica-atento-a-tudo-alerta-advogada.shtml
http://oglobo.globo.com/mundo/invasao-cibernetica-de-privacidade-poe-em-alerta-autoridades-britanicas-2940794
http://oglobo.globo.com/mundo/invasao-cibernetica-de-privacidade-poe-em-alerta-autoridades-britanicas-2940794
http://oglobo.globo.com/mundo/invasao-cibernetica-de-privacidade-poe-em-alerta-autoridades-britanicas-2940794
http://oglobo.globo.com/mundo/invasao-cibernetica-de-privacidade-poe-em-alerta-autoridades-britanicas-2940794
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1096769-comissao-de-juristas-propoe-criminalizar-bullying-e-perseguicao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1096769-comissao-de-juristas-propoe-criminalizar-bullying-e-perseguicao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1096769-comissao-de-juristas-propoe-criminalizar-bullying-e-perseguicao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1096769-comissao-de-juristas-propoe-criminalizar-bullying-e-perseguicao.shtml
http://noblat.oglobo.globo.com/noticias/noticia/2012/05/bullying-contra-menores-pode-resultar-em-quatro-anos-de-prisao-447764.html
http://noblat.oglobo.globo.com/noticias/noticia/2012/05/bullying-contra-menores-pode-resultar-em-quatro-anos-de-prisao-447764.html
http://noblat.oglobo.globo.com/noticias/noticia/2012/05/bullying-contra-menores-pode-resultar-em-quatro-anos-de-prisao-447764.html
http://noblat.oglobo.globo.com/noticias/noticia/2012/05/bullying-contra-menores-pode-resultar-em-quatro-anos-de-prisao-447764.html
http://noblat.oglobo.globo.com/noticias/noticia/2012/05/bullying-contra-menores-pode-resultar-em-quatro-anos-de-prisao-447764.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/06/1111088-confira-as-mudancas-previstas-no-projeto-de-reforma-do-codigo-penal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/06/1111088-confira-as-mudancas-previstas-no-projeto-de-reforma-do-codigo-penal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/06/1111088-confira-as-mudancas-previstas-no-projeto-de-reforma-do-codigo-penal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/06/1111088-confira-as-mudancas-previstas-no-projeto-de-reforma-do-codigo-penal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u725148.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u725148.shtml
http://blogs.estadao.com.br/link/tudo-sobre-voce-em-um-lugar-so/
http://blogs.estadao.com.br/link/tudo-sobre-voce-em-um-lugar-so/
http://blogs.estadao.com.br/link/paparazzi-colaborativo/
http://blogs.estadao.com.br/link/paparazzi-colaborativo/
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A privacidade 

online 

abr/12 

App para achar 
mulheres serve de 
alerta sobre 
privacidade no 

Facebook 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2
012/04/1073427-app-para-achar-
mulheres-serve-de-alerta-sobre-

privacidade-no-facebook.shtml 

out/12 Livre Expressão 
Estado 

de SP 

http://cultura.estadao.com.br/notici

as/geral,livre-expressao,948553 

jan/13 

Nova busca do 
Facebook pode ser 
paraíso dos 

bisbilhoteiros 

Estado 
de SP 

http://economia.estadao.com.br/bl
ogs/radar-tecnologico/nova-
busca-do-facebook-pode-ser-
paraiso-dos-bisbilhoteiros-e-dos-

anunciantes/ 

Uso das 
redes sociais  

set/09 
Ivan Lessa: Ainda os 
twitterismos 

Estado 
de SP 

http://cultura.estadao.com.br/notici
as/geral,ivan-lessa-ainda-os-

twitterismos,431766 

abr/11 

Com o marcador 
#becauseoffacebook, 
internautas comentam 
no Twitter o que 
mudou em suas vidas 

após o Facebook 

O Globo 

http://oglobo.globo.com/sociedade
/tecnologia/com-marcador-
becauseoffacebook-internautas-
comentam-no-twitter-que-mudou-
em-suas-vidas-apos-facebook-

2792126 

set/12 
Depoimento: Dá para 
saber quem olha o seu 
Facebook 

Folha de 

S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/equili
brioesaude/2012/09/1151332-
depoimento-da-para-saber-quem-
olha-o-seu-facebook.shtml 

jan/14 
Um futuro cada vez 
mais social, mas com 

privacidade de menos 
O Globo 

http://oglobo.globo.com/sociedade
/tecnologia/um-futuro-cada-vez-
mais-social-mas-com-privacidade-

de-menos-11281168 

Narrativas 
sobre 
vítimas e 
Stalkers 

virtuais  

jul/11 Ladrão de senhas 
pega 4 anos de prisão 

nos EUA 

Estado 
de SP 

http://blogs.estadao.com.br/link/la
drao-de-senhas-pega-quatro-

anos-de-prisao-nos-eua/  

Set/12 A ex do meu noivo faz 
da minha vida um 

inferno 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/equil
ibrioesaude/2012/09/1151130-a-
ex-do-meu-noivo-faz-da-minha-
vida-um-inferno-afirma-

fotografa.shtml 

Set/12 Sou uma perseguidora 
assumida diz 

produtora cultural 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/equil
ibrioesaude/2012/09/1151128-
sou-uma-perseguidora-assumida-
diz-produtora-cultural.shtml 

Narrativa de 
vitimas e 
agentes de 
stalking off-

line 

Nov/08 Meu caro estripador Estado 
de SP 

http://www.estadao.com.br/noticia
s/geral,meu-caro-

estripador,283804 

jul/11 Stalkers planejavam 
contra ela 

Estado 
de SP 

http://cultura.estadao.com.br/noti
cias/geral,stalkers-planejavam-

contra-ela-imp-,748181 

Nov/11 Violencia contra a 
mulher mata uma 
centena por ano na 
Itália 

Folha de 
S.P. 

http://www1.folha.uol.com.br/mun
do/2011/11/1012134-violencia-
contra-mulher-mata-uma-
centena-por-ano-na-italia.shtml 

set/12 Perseguição a Dilma 
Rousseff 

Estado 
de SP 

http://vida-
estilo.estadao.com.br/blogs/danie
l-martins-de-barros/perseguicao-

a-dilma-rousseff/ 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2012/04/1073427-app-para-achar-mulheres-serve-de-alerta-sobre-privacidade-no-facebook.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2012/04/1073427-app-para-achar-mulheres-serve-de-alerta-sobre-privacidade-no-facebook.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2012/04/1073427-app-para-achar-mulheres-serve-de-alerta-sobre-privacidade-no-facebook.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2012/04/1073427-app-para-achar-mulheres-serve-de-alerta-sobre-privacidade-no-facebook.shtml
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-tecnologico/nova-busca-do-facebook-pode-ser-paraiso-dos-bisbilhoteiros-e-dos-anunciantes/
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-tecnologico/nova-busca-do-facebook-pode-ser-paraiso-dos-bisbilhoteiros-e-dos-anunciantes/
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-tecnologico/nova-busca-do-facebook-pode-ser-paraiso-dos-bisbilhoteiros-e-dos-anunciantes/
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-tecnologico/nova-busca-do-facebook-pode-ser-paraiso-dos-bisbilhoteiros-e-dos-anunciantes/
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-tecnologico/nova-busca-do-facebook-pode-ser-paraiso-dos-bisbilhoteiros-e-dos-anunciantes/
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,ivan-lessa-ainda-os-twitterismos,431766
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,ivan-lessa-ainda-os-twitterismos,431766
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,ivan-lessa-ainda-os-twitterismos,431766
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/com-marcador-becauseoffacebook-internautas-comentam-no-twitter-que-mudou-em-suas-vidas-apos-facebook-2792126
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/com-marcador-becauseoffacebook-internautas-comentam-no-twitter-que-mudou-em-suas-vidas-apos-facebook-2792126
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/com-marcador-becauseoffacebook-internautas-comentam-no-twitter-que-mudou-em-suas-vidas-apos-facebook-2792126
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/com-marcador-becauseoffacebook-internautas-comentam-no-twitter-que-mudou-em-suas-vidas-apos-facebook-2792126
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/com-marcador-becauseoffacebook-internautas-comentam-no-twitter-que-mudou-em-suas-vidas-apos-facebook-2792126
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/com-marcador-becauseoffacebook-internautas-comentam-no-twitter-que-mudou-em-suas-vidas-apos-facebook-2792126
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151332-depoimento-da-para-saber-quem-olha-o-seu-facebook.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151332-depoimento-da-para-saber-quem-olha-o-seu-facebook.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151332-depoimento-da-para-saber-quem-olha-o-seu-facebook.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151332-depoimento-da-para-saber-quem-olha-o-seu-facebook.shtml
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/um-futuro-cada-vez-mais-social-mas-com-privacidade-de-menos-11281168
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/um-futuro-cada-vez-mais-social-mas-com-privacidade-de-menos-11281168
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/um-futuro-cada-vez-mais-social-mas-com-privacidade-de-menos-11281168
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/um-futuro-cada-vez-mais-social-mas-com-privacidade-de-menos-11281168
http://blogs.estadao.com.br/link/ladrao-de-senhas-pega-quatro-anos-de-prisao-nos-eua/
http://blogs.estadao.com.br/link/ladrao-de-senhas-pega-quatro-anos-de-prisao-nos-eua/
http://blogs.estadao.com.br/link/ladrao-de-senhas-pega-quatro-anos-de-prisao-nos-eua/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151130-a-ex-do-meu-noivo-faz-da-minha-vida-um-inferno-afirma-fotografa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151130-a-ex-do-meu-noivo-faz-da-minha-vida-um-inferno-afirma-fotografa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151130-a-ex-do-meu-noivo-faz-da-minha-vida-um-inferno-afirma-fotografa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151130-a-ex-do-meu-noivo-faz-da-minha-vida-um-inferno-afirma-fotografa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151130-a-ex-do-meu-noivo-faz-da-minha-vida-um-inferno-afirma-fotografa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151128-sou-uma-perseguidora-assumida-diz-produtora-cultural.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151128-sou-uma-perseguidora-assumida-diz-produtora-cultural.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151128-sou-uma-perseguidora-assumida-diz-produtora-cultural.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2012/09/1151128-sou-uma-perseguidora-assumida-diz-produtora-cultural.shtml
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,meu-caro-estripador,283804
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,meu-caro-estripador,283804
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,meu-caro-estripador,283804
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,stalkers-planejavam-contra-ela-imp-,748181
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,stalkers-planejavam-contra-ela-imp-,748181
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,stalkers-planejavam-contra-ela-imp-,748181
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2011/11/1012134-violencia-contra-mulher-mata-uma-centena-por-ano-na-italia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2011/11/1012134-violencia-contra-mulher-mata-uma-centena-por-ano-na-italia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2011/11/1012134-violencia-contra-mulher-mata-uma-centena-por-ano-na-italia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2011/11/1012134-violencia-contra-mulher-mata-uma-centena-por-ano-na-italia.shtml
http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-de-barros/perseguicao-a-dilma-rousseff/
http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-de-barros/perseguicao-a-dilma-rousseff/
http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-de-barros/perseguicao-a-dilma-rousseff/
http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-de-barros/perseguicao-a-dilma-rousseff/
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mar/14 Avós italianos são 
processados por 
intromissão na vida 

dos netos 

Folha de 
S.P. 

http://f5.folha.uol.com.br/humano
s/2014/03/1433280-avos-
italianos-sao-processados-por-
intromissao-na-vida-dos-

netos.shtml 

Nov/14 Silêncio "Fraternal" Estado 

de SP 

http://alias.estadao.com.br/noticia

s/geral,silencio-fraternal,1599619 

 

 

Anexo 2. Lista de vídeos de Youtube analisados (português) 

 

Nome do 
vídeo 

Numero 
views 

Tipo de 
canal  

Formato do 
video  

A que o stalking foi 
referido no video 

URL 

5inco Minutos 
– Stalkear 

1.644.021 usuário Paródia 
Saber/acompanhar 
informaçoes sobre outra 

pessoa através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=4n

OhaRyZxkc 

Stalkear 148.090 usuário Review 
Saber/acompanhar 
informaçoes sobre outra 

pessoa através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=43

rQjDDprtE 

TIPOS DE 
STALKERS - 
ChocolaTV 
80 

86.993 usuário Review 
Saber/acompanhar 
informaçoes sobre outra 
pessoa através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=ov
Anqk3yUw0 

Lully de 
Verdade 138 
- Stalkear 

Não É Legal! 

37.164 usuário Review 
Saber/acompanhar 
informaçoes sobre outra 

pessoa através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=S0

EAdUzxEy8 

Stalkeando o 
@DavyJones
RJ em 
Orlando ??? 

33.238 usuário Vlog 
Saber/acompanhar 
informaçoes sobre outra 
pessoa através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=3h
qZcjeOQL8 

IRONIZOU- 
Stalkear 

29.828 usuário Paródia 
Saber/acompanhar 
informaçoes sobre outra 

pessoa através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=B0

zjdl_kSF0 

A arte de 
Stalkear. 

20.260 usuário Review 
Saber/acompanhar 
informaçoes sobre outra 

pessoa através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=OF

88WJy4a_c 

VLOG-SE 
Stalkeando 

pessoas 

13.254 usuário Review 
Privacidade no meio 
online  

https://www.youtub
e.com/watch?v=fm

_5JXBgjGs 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://f5.folha.uol.com.br/humanos/2014/03/1433280-avos-italianos-sao-processados-por-intromissao-na-vida-dos-netos.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/humanos/2014/03/1433280-avos-italianos-sao-processados-por-intromissao-na-vida-dos-netos.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/humanos/2014/03/1433280-avos-italianos-sao-processados-por-intromissao-na-vida-dos-netos.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/humanos/2014/03/1433280-avos-italianos-sao-processados-por-intromissao-na-vida-dos-netos.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/humanos/2014/03/1433280-avos-italianos-sao-processados-por-intromissao-na-vida-dos-netos.shtml
http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,silencio-fraternal,1599619
http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,silencio-fraternal,1599619
https://www.youtube.com/watch?v=4nOhaRyZxkc
https://www.youtube.com/watch?v=4nOhaRyZxkc
https://www.youtube.com/watch?v=4nOhaRyZxkc
https://www.youtube.com/watch?v=43rQjDDprtE
https://www.youtube.com/watch?v=43rQjDDprtE
https://www.youtube.com/watch?v=43rQjDDprtE
https://www.youtube.com/watch?v=ovAnqk3yUw0
https://www.youtube.com/watch?v=ovAnqk3yUw0
https://www.youtube.com/watch?v=ovAnqk3yUw0
https://www.youtube.com/watch?v=S0EAdUzxEy8
https://www.youtube.com/watch?v=S0EAdUzxEy8
https://www.youtube.com/watch?v=S0EAdUzxEy8
https://www.youtube.com/watch?v=3hqZcjeOQL8
https://www.youtube.com/watch?v=3hqZcjeOQL8
https://www.youtube.com/watch?v=3hqZcjeOQL8
https://www.youtube.com/watch?v=B0zjdl_kSF0
https://www.youtube.com/watch?v=B0zjdl_kSF0
https://www.youtube.com/watch?v=B0zjdl_kSF0
https://www.youtube.com/watch?v=OF88WJy4a_c
https://www.youtube.com/watch?v=OF88WJy4a_c
https://www.youtube.com/watch?v=OF88WJy4a_c
https://www.youtube.com/watch?v=fm_5JXBgjGs
https://www.youtube.com/watch?v=fm_5JXBgjGs
https://www.youtube.com/watch?v=fm_5JXBgjGs
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Anexo 3. Lista de vídeos de Youtube em analisados (inglês – relacionados a stalking ONLINE) 

 

Nome do vídeo 
Número 
de views 

Tipo de 
canal  

Formato do 
vídeo  

A que o stalking 
foi referido no 

vídeo 
URL 

IS TAYLOR 
SWIFT 
STALKING 

BABYTARD?! 

1.935.554 Usuários Vlog 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=7E

uosZCw4Rw  

CRUSH - Taryn 
Southern - Official 
Music Video 
(Internet Stalker) 

feat. Chester See 

1.259.946 
Usuários 

Paródia 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=B4

hMT3KgX20 

NEW FACEBOOK 
117% EASIER TO 
STALK EX-
GIRLFRIEND! 

1.217.215 
Usuários Notícia/ 

reportagem 
Privacidade Online 

https://www.youtub
e.com/watch?v=pp

6Oc1h-9cE 

Facebook Stalking 
Your More 
Successful 
Friends (Music 

Video) 

1.073.232 
Usuários 

Paródia 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Hg

fZFH2s7OU 

My Stalker Story 892.254 
Usuários 

Testemunho 
Assédio através do 

meio virtual 

https://www.youtub
e.com/watch?v=YI

3ffD5TsV4 

Facebook, Twitter 
Revolutionizing 
How Parents Stalk 
Their College-

Aged Kids 

851.050 
Mídia 
tradicional 

Parodia/ 

How To 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=yu

4zMvE6FH4 

The Inside Story: 
One woman's 
terrifying 
experience with 

online stalking 

6.776 

Mídia 

tradicional Reportagem 

Assédio e 
comportamento 
obsessivo através 

do meio online 

https://www.youtub
e.com/watch?v=N
mHg5dKHNg0 

Stalking Amanda 
Todd : The Man in 
the Shadows - the 

fifth estate 

849.969 

Mídia 

tradicional Reportagem 

Assédio e 
comportamento 
obsessivo através 

do meio online 

https://www.youtub
e.com/watch?v=G

RidpO7kUO0 

SOCIAL MEDIA 
STALKER 
PRANK! 

756.452 
Usuários 

Pegadinha Privacidade Online 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Iqe
OnfQmZPY 

Stalking Your 
Tweets | Jc 

Caylen 
743.937 

Usuários 
Testemunho 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=88

d1bZBVAzs 

Internet Privacy 
Prank 

640.867 
Mídia 
tradicional 

Pegadinha Privacidade Online 
https://www.youtub
e.com/watch?v=YL

WmjpPoJHk 

HOW TO STALK 
GIRLS IN THE 
CUTEST WAY 

POSSIBLE 

638.775 Usuários 
Reportagem/
Review 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Bp
l_MJERq20 

https://www.youtube.com/watch?v=7EuosZCw4Rw
https://www.youtube.com/watch?v=7EuosZCw4Rw
https://www.youtube.com/watch?v=7EuosZCw4Rw
https://www.youtube.com/watch?v=B4hMT3KgX20
https://www.youtube.com/watch?v=B4hMT3KgX20
https://www.youtube.com/watch?v=B4hMT3KgX20
https://www.youtube.com/watch?v=pp6Oc1h-9cE
https://www.youtube.com/watch?v=pp6Oc1h-9cE
https://www.youtube.com/watch?v=pp6Oc1h-9cE
https://www.youtube.com/watch?v=HgfZFH2s7OU
https://www.youtube.com/watch?v=HgfZFH2s7OU
https://www.youtube.com/watch?v=HgfZFH2s7OU
https://www.youtube.com/watch?v=YI3ffD5TsV4
https://www.youtube.com/watch?v=YI3ffD5TsV4
https://www.youtube.com/watch?v=YI3ffD5TsV4
https://www.youtube.com/watch?v=yu4zMvE6FH4
https://www.youtube.com/watch?v=yu4zMvE6FH4
https://www.youtube.com/watch?v=yu4zMvE6FH4
https://www.youtube.com/watch?v=NmHg5dKHNg0
https://www.youtube.com/watch?v=NmHg5dKHNg0
https://www.youtube.com/watch?v=NmHg5dKHNg0
https://www.youtube.com/watch?v=GRidpO7kUO0
https://www.youtube.com/watch?v=GRidpO7kUO0
https://www.youtube.com/watch?v=GRidpO7kUO0
https://www.youtube.com/watch?v=IqeOnfQmZPY
https://www.youtube.com/watch?v=IqeOnfQmZPY
https://www.youtube.com/watch?v=IqeOnfQmZPY
https://www.youtube.com/watch?v=88d1bZBVAzs
https://www.youtube.com/watch?v=88d1bZBVAzs
https://www.youtube.com/watch?v=88d1bZBVAzs
https://www.youtube.com/watch?v=YLWmjpPoJHk
https://www.youtube.com/watch?v=YLWmjpPoJHk
https://www.youtube.com/watch?v=YLWmjpPoJHk
https://www.youtube.com/watch?v=Bpl_MJERq20
https://www.youtube.com/watch?v=Bpl_MJERq20
https://www.youtube.com/watch?v=Bpl_MJERq20
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CYBER STALKER 
PRANK! 

556.308 Usuários Pegadinha Privacidade Online 
https://www.youtub
e.com/watch?v=N4

yLapOlPNg 

Mad Facebook 
Stalking Skills  

442.776 Usuários 
Paródia/ 

How To 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=dg

ZfzGjxv7Y 

STALKING MY 
EX - 
@SpokenReason

s - #FCHW 

428.216 
Usuários 

Review 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=l7

NN0l2vD8g 

Facebook Stalking 373.628 
Usuários 

Paródia 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=-

zIq5bO4SYc 

My Creepy Stalker 
Story 

249.824 
Usuários 

Testemunho 

Assédio e 
comportamento 
obsessivo através 

do meio online. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=zt

XqScA05xs 

5 Seconds Of 
Summer 'stalk' 
Little Mix on 

Instagram 

220.626 
Mídia 
tradicional 

Testemunho 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=uQ

nutNw9QHw 

Insta-stalking | Ep 
1 | The Feels 

164.349 
Usuários 

How To 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=HJ
ZUx5WS2K4 

Young Money Lil 
Wayne - Bed 
Rock official video 
PARODY (Internet 

Stalk) 

137.774 
Usuários 

Paródia 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 

através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=kjz

yN2qOEAE 

Cyberstalking 
Documentary - 
Crime & 
Investigation 

Channel 

111.332 
Mídia 
tradicional 

Documen- 

tário 

Assédio e 
comportamento 
obsessivo através 

do meio online 

https://www.youtub
e.com/watch?v=BZ

6LByl0pgw 

Dr Phil Organized 
Stalking Victim 
Segment "I Swear 
I'm Being Cyber 
Stalked, 
Wiretapped & 

Followed" 

110.334 
Mídia 
tradicional 

Reportagem 

Assédio e 
comportamento 
obsessivo através 

do meio online 

https://www.youtub
e.com/watch?v=hl0

8MQWxzKY 

INTERNET 

STALKING! 
107.442 Usuários Review 

Saber/acompanhar 
informações sobre 
outra pessoa 
através da internet 

https://www.youtub
e.com/watch?v=JZ
AWapXpSy0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4yLapOlPNg
https://www.youtube.com/watch?v=N4yLapOlPNg
https://www.youtube.com/watch?v=N4yLapOlPNg
https://www.youtube.com/watch?v=dgZfzGjxv7Y
https://www.youtube.com/watch?v=dgZfzGjxv7Y
https://www.youtube.com/watch?v=dgZfzGjxv7Y
https://www.youtube.com/watch?v=l7NN0l2vD8g
https://www.youtube.com/watch?v=l7NN0l2vD8g
https://www.youtube.com/watch?v=l7NN0l2vD8g
https://www.youtube.com/watch?v=-zIq5bO4SYc
https://www.youtube.com/watch?v=-zIq5bO4SYc
https://www.youtube.com/watch?v=-zIq5bO4SYc
https://www.youtube.com/watch?v=ztXqScA05xs
https://www.youtube.com/watch?v=ztXqScA05xs
https://www.youtube.com/watch?v=ztXqScA05xs
https://www.youtube.com/watch?v=uQnutNw9QHw
https://www.youtube.com/watch?v=uQnutNw9QHw
https://www.youtube.com/watch?v=uQnutNw9QHw
https://www.youtube.com/watch?v=HJZUx5WS2K4
https://www.youtube.com/watch?v=HJZUx5WS2K4
https://www.youtube.com/watch?v=HJZUx5WS2K4
https://www.youtube.com/watch?v=kjzyN2qOEAE
https://www.youtube.com/watch?v=kjzyN2qOEAE
https://www.youtube.com/watch?v=kjzyN2qOEAE
https://www.youtube.com/watch?v=BZ6LByl0pgw
https://www.youtube.com/watch?v=BZ6LByl0pgw
https://www.youtube.com/watch?v=BZ6LByl0pgw
https://www.youtube.com/watch?v=hl08MQWxzKY
https://www.youtube.com/watch?v=hl08MQWxzKY
https://www.youtube.com/watch?v=hl08MQWxzKY
https://www.youtube.com/watch?v=JZAWapXpSy0
https://www.youtube.com/watch?v=JZAWapXpSy0
https://www.youtube.com/watch?v=JZAWapXpSy0
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Anexo 4. Lista de vídeos de Youtube em analisados (inglês – relacionados a stalking OFFLINE) 

 

Nome do vídeo 
Numero 
views 

Tipo de 
canal  

Formato do 
vídeo  

A que o stalking foi 
referido no vídeo 

URL 

HOW TO: Stalk 
One Direction | 

Tyler Oakley 
2.254.233 Usuários 

How to/ 

Testemunho 

Saber onde as 
celebridades estão e 

ir encontrá-las. 

https://www.yout
ube.com/watch?

v=u2jSaM69nZw 

Celebrity Stalking | 
My Crazy 
Obsession 

763.481 
Mídia 
tradicional 

Reportagem 
Saber onde as 
celebridades estão e 
ir encontrá-las. 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=7DsMnkvA390 

Overly Attached 
Girlfriend Sings 
Creepy Stalking 
Song To Her So-

Called Boyfriend 

649.962 Usuários Paródia 
Saber onde as 
celebridades estão e 

ir encontrá-las. 

https://www.yout
ube.com/watch?

v=Cg7erbQkdUg  

My Celebrity 
Stalking 
Experiences 
(Harry Styles, Ed 

Sheeran, 5SOS) 

349.498 Usuários Testemunho 
Saber onde as 
celebridades estão e 

ir encontrá-las. 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=pNMYw6B2Q

Hw 

Crazy Stalker 
Story | Someone 
Tried To Kidnapp 

Me Again :OO 

171.570 Usuários Testemunho 
Assédio e 
comportamento 

obsessivo 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=QW5KzZmlXi

Q 

Kelly Ripa on 
Stalking 
Celebrities 

117.956 
Mídia 
tradicional 

Review 
Assédio e 
comportamento 
obsessivo 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=cMr19V97qfI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2jSaM69nZw
https://www.youtube.com/watch?v=u2jSaM69nZw
https://www.youtube.com/watch?v=u2jSaM69nZw
https://www.youtube.com/watch?v=7DsMnkvA390
https://www.youtube.com/watch?v=7DsMnkvA390
https://www.youtube.com/watch?v=7DsMnkvA390
https://www.youtube.com/watch?v=Cg7erbQkdUg
https://www.youtube.com/watch?v=Cg7erbQkdUg
https://www.youtube.com/watch?v=Cg7erbQkdUg
https://www.youtube.com/watch?v=pNMYw6B2QHw
https://www.youtube.com/watch?v=pNMYw6B2QHw
https://www.youtube.com/watch?v=pNMYw6B2QHw
https://www.youtube.com/watch?v=pNMYw6B2QHw
https://www.youtube.com/watch?v=QW5KzZmlXiQ
https://www.youtube.com/watch?v=QW5KzZmlXiQ
https://www.youtube.com/watch?v=QW5KzZmlXiQ
https://www.youtube.com/watch?v=QW5KzZmlXiQ
https://www.youtube.com/watch?v=cMr19V97qfI
https://www.youtube.com/watch?v=cMr19V97qfI
https://www.youtube.com/watch?v=cMr19V97qfI

