


É uma prática que envolve o uso 
de tecnologias para dar apoio a 
comportamentos deliberados. 

 

 



 

 
 É praticado por um indivíduo ou grupo com 

a intenção de prejudicar outrem. 



 

O cyberbullying pode ser tão simples como 
continuar a enviar e-mail para alguém que 
já disse que não quer mais contacto com o 
remetente. 



 

Pode incluir:  

ameaças,  

comentários sexuais,  

discurso de ódio,  

tornar as vítimas alvo de ridicularização 
em fóruns 

 postar declarações falsas com o objectivo 
de humilhar. 

 



 



Os cyberbullies podem divulgar os dados 
pessoais das vítimas como:  

Nome;  

Endereço ou o local de trabalho ou de estudo; 

Em sites ou fóruns; 

Publicar material em seu nome que 
o difame ou ridicularize-o.  



 

 Alguns cyberbullies podem também:  
 Enviar e-mails e mensagens instantâneas; 
 Ameaçar e assediar as vítimas; 
 Postar rumores e boatos;  
 Incentivar os outros a atacarem a vítima. 



 



No Ensino Médio, as raparigas são mais 
propensas a se envolver em cyberbullying  do 
que os rapazes. Mas independente do género 
do bully, o seu objectivo é intencionalmente 
envergonhar, perseguir ou fazer ameaças 
online para os outros. 



 

 Esse assédio moral pode ocorrer:  
 Por meio de e-mail;  
 Mensagens de texto;  
 Mensagens para blogs e sites (como os 

de relacionamento). 



Como se pode observar 
neste        gráfico 67% dos 
americanos utilizam as 
mensagens instantâneas 
para a prática de 
cyberbullying. Sendo que 
25% utilizam os chats e os 
emails, 23% os sites da 
internet e 16% as 
mensagens de texto.  



 



Normalmente, é uma comunicação que 
acontece várias vezes. 

Pode ter efeitos extremamente traumáticos, 
podendo haver a possibilidade de abandono 
da escola. 



 

 Para além de levar ao abandono da escola, o 
jovem pode não se sentir à vontade para 
conversar com os pais sobre o problema que 
enfrenta. O jovem, pode acabar por se afastar 
do mundo. 



 



Reportar a Agressão 

Coloque o Computador num local comum 

Não partilhar dados pessoais 

Guardar as mensagens de Cyberbullying 

Mude de e-mail 
 



 

O cyberbullying, via Web, pode ser 
considerado tão prejudicial quanto 
o bullying "tradicional", podendo, inclusive, 
levar, em casos extremos, ao suicídio. 

Embora o uso de comentários sexuais 
estejam, às vezes, presentes no cyberbullying, 
esse não é o mesmo que assédio sexual. 



 

 No verão de 2008, os pesquisadores Sameer 
Hinduja, da Universidade Atlântica da 
Flórida e Justin Patchin, publicaram 
um livro que resume o estado atual da 
investigação sobre cyberbullying : Bullying 
Beyond the Schoolyard: Preventing and 
Responding to Cyberbullying. 



 

 




