
Cyberbullying: da violência psicológica encapotada ao temor de perder a ligação ao 
mundo virtual, entre a indiferença e a inércia e da cobardia à insensibilidade, há que 
perceber os contraditórios sinais do tempo presente em que os avanços tecnológicos 
são, também, mal aproveitados para causar, e potenciar, novas patologias sociais. 

A velocidade dos acontecimentos é vertiginosa, as crianças, adolescentes e jovens 
fecham-se em casa e auto aprisionam-se atrás dos gadgets, as responsabilidades dos 
pais e dos educadores são, cada vez mais, difíceis de cumprir, pela disparidade das 
linguagens, pela complexidade dos artefactos tecnológicos, pela miríade de aps, pelos 
skills próprios de cada geração, que não ajudam à compreensão recíproca, sobretudo 
se não houver conhecimento e diálogo, paciência e tolerância. 

Sem este esforço de aproximação intergeracional não admira que haja uma 
insensibilidade às novas agressões, uma desatenção permanente dos cuidadores, uma 
ausência de protecção das vítimas e, até, mesmo quando tocam os alarmes, uma 
demonização dos agressores, quantas vezes, também eles, vítimas ignoradas.  

Assiste-se a um crescendo de agressividade e de ofensividade verbal em ambiente 
digital, como se este fosse um espaço de impunidade ou um escape para os demónios 
que atormentam os utilizadores e um pelourinho que assola os visados num contexto 
de pobreza, superficialidade e danosidade do discurso moderno. Certo é que não há, 
em Portugal, um crime específico de bullying ou, muito menos, de cyberbullying. O 
intérprete e o aplicador da lei têm que recorrer a crimes clássicos como os de injúria, 
difamação, devassa da vida privada, ameaça, coacção, extorsão, coacção sexual, 
pornografia de menores devassa por meio informático, violação de correspondência 
ou de telecomunicações, etc, para a protecção e perseguição dos actos mais gravosos. 

O que é, afinal, o cyberbullying? Belsey, em 2006, definiu-o como o “uso de tecnologia 
de comunicação e informação como forma de levar a cabo comportamentos 
deliberados, repetidos, hostis contra um indivíduo ou contra um grupo, com a intenção 
de causar um dano”. Cinco anos depois, em 2011, Sullivan descreveu-o como “sujeição 
sistemática a  humilhações públicas, a ameaça, a extorsão ou agressões” neste caso a 
agressões de natureza psicológica ou de cariz sexual em contexto digital. 

E quais são as características específicas do cyberbullying? Esta realidade nasce de uma 
ofensa exclusivamente psicológica, quase sempre por parte de um agressor anónimo, 
ou que se sente como tal, com difusão imediata e disseminação rápida de conteúdos 
ofensivos pela internet, gerando um registo electrónico perene e, na maior parte das 
vezes, com a agravante de um papel activo das testemunhas de agressão que 
colaboram na exposição, na divulgação e na vitimização. Quase sem excepções, as 
vítimas apresentam uma especial vulnerabilidade que normalmente tem que ver com 
a sua real ou percepcionada diferença, ou de idade ou de género ou de compleição 
física, com alguma característica física inusual, ou, até, com a pertença a uma minoria 
racial, religiosa, étnica ou de orientação sexual ou, finalmente, por uma qualquer 
deficiência, de natureza motora ou cognitiva. 



Não é um problema menor que possa ser ignorado ou menosprezado, pois gera medo, 
ansiedade, pânico, depressão, alteração de comportamento, instabilidade ou 
labilidade emocional, aumento da reactividade e agressividade, dificuldade em manter 
relações interpessoais, alteração do rendimento escolar/académico/profissional, 
isolamento social, absentismo ou insucesso escolar e, por vezes, consumos aditivos ou 
destrutivos e actos de violência auto-infligida ou, mesmo, suicídio. Há que estar atento 
e agir.  
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