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As pessoas utilizam da liberdade de expressão nas redes sociais e em decorrência desse fato 

acabam cometendo ações preconceituosas. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 no 

inciso IV afirma que “É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato.” É 

preciso destacar que as redes sociais têm apresentado o fenômeno dos falsos perfis e, com 

isso, ocorre a quebra do limite entre liberdade de expressão e preconceito, ocasionando 

problemas éticos e jurídicos.  O pensador Pierry Lévy trata do conceito de ciberespaço, 

apresentando-o como uma nova modalidade de ser distinta do espaço real. Há, para muitos 

usuários das redes sociais, o conflito entre o espaço real e virtual, gerando a falsa ideia de 

ausência de controle e de instrumentos jurídicos. O preconceito consiste em um juízo 

antecipado que se faz acerca de algo ou de alguém cujo resultado poderá ser: a segregação, 

discriminação e violência. Diante desse contexto, este trabalho tem como finalidade a 

investigação da percepção que os estudantes do ensino médio de dois colégios da rede privada 

de Cruz das Almas têm em relação a liberdade de expressão e o preconceito nas redes sociais. 

Foram aplicados 100 questionários aos estudantes do ensino médio submetidos a 7 perguntas 

envolvendo o tema visando a um levantamento estatístico. Os resultados parciais apontaram 

que o uso das redes sociais para expor opiniões ainda é algo que diverge muito de aluno para 

aluno porém os resultados da pesquisa mostram que a grande maioria dos estudantes da rede 

privada cruzalmense sabe o limite entre a liberdade de expressão e o preconceito como foi 

provado por eles ao serem indagados sobre a utilização das redes como forma de exercer o 

direito de liberdade de expressão. 
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