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Cyberbullying – como foi visto 

 “Uso de tecnologias de comunicação e informação como 

forma de levar a cabo comportamentos deliberados, repetidos, 

hostis contra um indivíduo ou grupo, com a intenção de causar um 

dano” 

Belsey, 2006. 

 



Cyberbullying – no que se tornou  

 “Sujeição sistemática a humilhações públicas, a ameaça, a 

extorsão ou a agressões de natureza moral ou sexual em contexto 

digital” 

 

       Sullivan, 2011. 

 



Cyberbullying – algumas das suas 

características especificas: 

Agressão 
exclusivamente 

psicológica 

Anonimato do 
agressor/vítima 

Difusão de 
conteúdos pela 

Internet  

Rapidez de 
disseminação da 

informação 

 Registo 
electrónico 
permanente 

Papel activo das 
testemunhas da 

agressão 



Cyberbullying – Sinais: 

Alteração de comportamentos e instabilidade 
emocional  

Comportamentos de auto e hétero 
agressividade 

Alteração do rendimento escolar / académico 

Isolamento social  

Alteração do padrão de utilização das 
tecnologias de informação 
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Cyberbullying – Métodos:  

Difamação 

• Envio de SMS, e-mails, tweets, criação de blogs e publicação de 
fotografias sobre a vítima (reais ou adulteradas), nas redes sociais.  

Roubo de 
Identidade  

• Uso da identidade da vítima para a denegrir, enviando 
emails/tweets/comentários/informações pessoais em seu nome  

Exclusão 

•Negação de acesso a certo grupo ou rede social, votando a um 
ostracismo com as consequentes repercussões sociais e psicológicas 

Sexting  

•Envio de imagens com conteúdo erótico/sexual recorrendo às tecnologias 
de informação.  Disseminação das imagens contra a vontade da vítima, que se 
vê exposta e perde o controlo sobre as mesmas.  



Cyberbullying – Consequências:  

IMPACTO 
NA 

VÍTIMA 

Ansiedade 

Medo 

Pânico 

Dificuldade 
em manter 

relações 
interpessoais 

Absentismo 
ou insucesso 

escolar 

Depressão 

Consumos 
aditivos ou 
destrutivos 

Suicídio ou 
violência 

auto-infligida  



Cyberbullying – Dados:  
 

 30% das crianças europeias, dos 9 aos 16 anos, já falaram
 com alguém que não conhecem pessoalmente.  

 

 9% das crianças europeias entre os 9 e os 16 anos já se 
 encontraram com pessoas que conheceram através da 
 Internet. 

 

 78% das crianças portuguesas com idades compreendidas 
 entre os 9 e os 16 anos utiliza a internet, estando entre as 
 crianças europeias que mais utilizam a internet nos seus 
 quartos (67%). 

 

 49% das crianças portuguesas entre os 9 e os 16 anos 
 dizem sentir que fazem uso excessivo da Internet. 
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Cyberbullying – Dados:  
 

 59% das crianças portuguesas com idades entre os 9 e os 16 anos 
 têm um perfil numa rede social, 25% têm um perfil público a que 
 todos podem aceder e 7% têm ainda a morada ou o numero de 
 telefone no perfil da rede social. 

  

 5% das crianças portuguesas entre os 9 e os 16 anos dizem já se 
 ter encontrado com pessoas que conheceram na internet, e 16% 
 dizem que ainda mantêm contacto com essa pessoa.  

 

 61% dos pais cujas crianças se encontraram pessoalmente com 
 alguém que conheceram na internet, desconhecem esse facto. 

 

  5% das crianças portuguesas dos 9 aos 16 anos afirmaram ter 
 tido experiências de cyberbullying pelo menos uma vez na vida. 
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Cyberbullying – Dados:  
 

 7% das crianças com idade entre os 14 e os 16 anos dizem 
 ter sido  vitimas de usos indevidos da sua password, 4% da sua 
 informação pessoal e 1% de fraudes monetárias. 
 

 Portugal é o país europeu com a menor taxa de abusadores e a 
 segunda menor taxa de vítimas de cyberbullying.  
  

 O risco de se vir a ser um provocador online (1) aumenta 48% se 
 for rapariga, (2) aumenta 30% por cada hora a mais passada na 
 internet e (3) aumenta 31% se o jovem ou a jovem tem outros 
 comportamentos de risco na internet. 
 

 Num ano (2010), a autoridade judiciária recebeu 1 queixa de 
 cyberbullying  por dia a nível nacional e investigou 145 casos em 
 Lisboa.  
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Cyberbullying – Instrumentos vários 

de Apoio e de Prevenção Online: 

infovitimas.pt 

http://www.seguranet.pt 

http://www.cybertraining-project.org 

http://www.internetsegura.pt 



«Desenvolvemo-nos, mas continuámos fechados. A maquinaria 

que produz a abundância deixou-nos na pobreza. O nosso 

conhecimento tornou-nos cínicos e a nossa inteligência duros e 

cruéis. Pensamos demasiado e sentimos demasiado pouco. Mais 

do que de maquinaria, temos necessidade de humanidade. Mais 

do que de inteligência, temos necessidade de amabilidade. Sem 

estas qualidades, a vida será violenta e tudo será em vão.»  

 

Charles Chaplin (1940) 
 


