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1. Introdução 

A expressão Cyberbullying surgiu da junção das palavras “Cyber” e “Bullying”.  

O Bullying é um termo inglês utilizado para a descrição de atos de violência, física ou psicológica, praticada por um indivíduo, normalmente aquele 

que se acha valente no seio de um grupo ou de uma turma - em inglês, o chamado Bully. Os ataques são normalmente levados a cabo contra 

indivíduos que não se podem defender, física e/ou psicologicamente mais fracos, em minoria ou com maiores dificuldades de adaptação social ou 

adaptação a um grupo.  

O Cyberbullying consiste, por sua vez, na prática de bullying, recorrendo a diversas Tecnologias de Informação, como a Internet, os telemóveis ou 

quaisquer outras tecnologias digitais que permitam a interação entre utilizadores.   

Estes atos são considerados cyberbullying apenas quando ambos os envolvidos - o agressor e a vítima - são menores, sendo que quando o agressor é 

um adulto este comportamento é considerado assédio de menores, perseguição ou assédio sexual de menores.  

 

2. Que métodos são empregues pelos agressores? 

Os métodos utilizados pelos agressores na prática deste tipo de atividades são limitados apenas pela sua imaginação e pelo acesso à tecnologia. A 

área das Tecnologias da Informação caracteriza-se por uma constante inovação, surgindo diariamente novas ferramentas e tecnologias que podem 

ser, e muitas vezes são, aproveitadas pelos agressores para atacar as suas vítimas. 

A aprendizagem e a repetição deste tipo de comportamentos são bastante frequentes, pelo que é habitual a mudança de papéis, ou seja, uma vítima 

de cyberbullying transforma-se, ela própria, num agressor, sendo que em alguns casos pode mesmo verificar-se a existência das duas situações em 

simultâneo – uma vítima de cyberbullying adota precisamente o mesmo comportamento do qual é vítima, para com alguém mais fraco.  
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3. Quais são as possíveis consequências?  

O objetivo deste tipo de agressões é provocar, na vítima, uma alteração de cariz psicológico, deixando-a abatida e desmoralizada perante a 

comunidade, seja ela real ou virtual. 

A vítima poderá deixar de ter vontade de ir à escola, isolar-se, mostrar angústia, tornar-se agressiva, sofrer alterações ao nível da alimentação e do 

sono. Em casos mais graves, estas agressões podem mesmo levar ao suicídio ou homicídio. 

De referir ainda que, geralmente, este tipo de agressões não constitui um ato único e isolado, mas sim um ataque continuado e evolutivo, tanto no 

tempo como na forma, podendo o agressor recorrer a vários métodos. 

Embora não sendo muito frequente, alguns casos podem mesmo terminar em processos judiciais por difamação, sendo que normalmente os 

agressores veem as suas contas de Messenger ou das várias redes sociais canceladas por violação das condições de utilização, após queixa do lesado 

aos administradores do serviço. De salientar que, em determinadas situações, o agressor pode inclusivamente recorrer ao crime informático para 

obtenção e divulgação de dados sobre a vítima. 

4. Como funciona? 

Não existe um padrão para definir as vítimas deste tipo de ataques, podendo estas tratar-se de colegas de escola, de turma, da equipa de desporto 

ou até professores. Na maioria dos casos, as vítimas e os agressores encontram-se na comunidade escolar, sendo que estes últimos são, muitas 

vezes, adolescentes sem a noção dos limites que agem de forma anónima, insensível e inconsequente e que obtêm prazer na sensação causada por 

destruir o outro. 

4.1. Tipos de ataques  

Existem dois tipos de ataques: 

 Ataques diretos, em que o agressor age diretamente e abertamente sobre a vítima;  

 Ataques com recurso a terceiros, em que o agressor age sobre a vítima de uma forma dissimulada, através da sociedade em que se insere. 
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4.2. Ataques diretos 

Os ataques diretos compreendem:   

 Assédio através de mensagens instantâneas ou SMS; 

 Utilização de blogues, redes sociais, fóruns ou sítios na Internet para divulgação de informações, imagens ou vídeos sobre a vítima – vídeos 

esses que podem ser verdadeiros ou adulterados; 

 Roubo de palavras-passe para acesso às contas das redes sociais ou das mensagens instantâneas, com o objetivo de adquirir informações 

pessoais ou utilizar os serviços em nome da vítima; 

 Envio de imagens, verdadeiras ou adulteradas, através de correio eletrónico e telemóvel; 

 Criação de votações online em que a vítima é “humilhada” e posterior divulgação dessa votação na comunidade; 

 Utilização de jogos online que tipicamente dispõem de mecanismos de comunicação e envio de mensagens; 

 Envio de vírus e malware, geralmente com o objetivo de roubar palavras-passe ou informações acerca da vítima; 

 Inscrição em listas de distribuição de conteúdos, normalmente constrangedores ou impróprios para a idade, em nome da vítima. 

4.3. Ataques Indiretos 

Os ataques com recurso a terceiros são todos aqueles em que o agressor recorre à ajuda de outros para levar a cabo as suas ações, tais como: 

 Envio massivo de notificações aos administradores de um serviço (redes sociais, fóruns, blogues, etc.), efetuando reclamações, normalmente 

falsas, acerca do comportamento da vítima; 

 Envio de mensagens maliciosas para a lista de contactos da vítima ou outros contactos externos, em nome da vítima; 

 Colocação de contactos da vítima em salas de chat ou anúncios na Internet. 

 

De referir ainda que, em alguns casos, os agressores indiretos poderão ser adultos, embora não se apercebam que estão a participar neste tipo de 

atividade. 
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5. Quais as motivações? 

As motivações que estão na origem deste tipo de comportamento são variadas e podem estar relacionadas com os seguintes aspetos: 

 Afirmação Social; 

 Raiva; 

 Revolta; 

 Vingança; 

 Frustração; 

 Entretenimento; 

 Diversão; 

 “Porque sim”; 

 Etc. 

 

Estando em causa um leque de motivações tão diverso, a resposta a este tipo de comportamentos terá que ser especificamente adequada à 

situação. Não existe uma solução milagrosa que possa ser aplicada a todos os casos, sendo quase sempre necessário efetuar uma análise, caso a 

caso. É ainda necessário compreender que o cyberbullying é distinto do bullying “tradicional”, com especificidades muito próprias. 
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6. Que tipos de perfil se associam normalmente a um bully? 

Tipicamente, existem quatro perfis possíveis para um bully, isto é, um autor de bullying.  

 O justiceiro; 

 Aquele que pretende efetuar uma demonstração de poder; 

 Grupo de “Raparigas Maldosas”; 

 Bully não intencional. 

6.1. O justiceiro 

O agressor caracterizado neste tipo de perfil não se vê como um bully. Atua para se proteger, para proteger um determinado grupo ou em resposta a 

uma agressão ou ação levada a cabo pela vítima. 

Nestes casos, ocorre frequentemente a inversão de papéis, sendo que um bully passa a desempenhar o papel de vítima e uma antiga vítima a 

desempenhar o papel de bully. Em determinadas situações, é mesmo iniciado um ciclo de agressões e respostas a agressões, ocorrendo várias 

inversões de papéis. As vítimas que posteriormente se transformam em bullies baseiam-se num processo de vitimização para justificar as suas ações. 

6.2. Demonstração de poder  

Os indivíduos que se enquadram neste tipo de perfil necessitam de demonstrar o seu poder e os seus conhecimentos, utilizando para isso as 

agressões. Normalmente, possuem bons conhecimentos na área das Tecnologias de Informação, sendo conhecidos como nerds ou geeks. 

As motivações envolvidas no seu comportamento são semelhantes às do bully tradicional, diferindo apenas os métodos utilizados nas agressões. 

Este tipo de agressor necessita, na maioria dos casos, de uma “audiência” que reconheça o seu valor.  

Em algumas situações, é, ele mesmo, vítima de bullying tradicional, recorrendo depois às Tecnologias de Informação – o meio que melhor domina - 

para se vingar dos seus agressores ou, eventualmente, de terceiros.   
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6.3. “Raparigas Maldosas”  

Os agressores que se enquadram neste perfil atuam, normalmente, por diversão, por imaturidade ou apenas para alimentar o seu ego, sendo 

fundamental a existência de uma audiência para as suas agressões.  

Este tipo de agressões é normalmente levado a cabo por adolescentes do sexo feminino, contra uma ou várias adolescentes também do sexo 

feminino. As ações são sempre planeadas e concretizadas em grupo, podendo haver, no entanto, algum membro do grupo que se destaque.   

6.4. Bully não intencional 

Neste caso, os agressores não se veem como cyberbullies. Normalmente atuam como reação a provocações e não têm uma intenção clara de levar a 

cabo uma demonstração de poder. São, geralmente, mais velhos e fisicamente mais fortes do que as suas vítimas.  

Nestas situações, em particular, os agressores iniciam as suas ações apenas “porque podem”, respondem a provocações sem pensar e não ponderam 

as consequências e a gravidade dos seus atos. 
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7. Como prevenir? 

7.1. Educadores 

Os educadores podem contribuir para a prevenção deste tipo de agressões das seguintes formas: 

 Alertando para as consequências destas práticas, tanto para a vítima como para o agressor; 

 Promovendo a ética na utilização das Tecnologias de Informação; 

 Apoiando e educando as vítimas para que estas respondam positivamente a este tipo de ações; 

 Estando alerta para comportamentos estranhos ou anormais no grupo. 

7.2. Pais 

Os pais podem contribuir para a prevenção deste tipo de agressões das seguintes formas: 

 Mantendo um equilíbrio nas restrições e um acompanhamento das atividades online dos filhos; estabelecendo um clima de comunicação 

aberta e conversas regulares sobre a Internet e sobre as Tecnologias de Informação; 

 Monitorizando a utilização das Tecnologias de Informação pelos seus educandos, escolhendo criteriosamente o local e o posicionamento 

do(s) computador(es) – são de evitar, sempre que possível, as áreas isoladas como os quartos; 

 Caso considerem necessário, os pais poderão ainda utilizar programas de controlo parental para regular o acesso dos seus educandos aos 

conteúdos online; 

 Prestando atenção a alguns sinais, tais como: 

o Alteração comportamental e emocional no educando; 

o Comportamentos agressivos para com outras crianças ou irmãos mais novos; 

o Perda de interesse generalizada; 

o Súbita relutância em frequentar a escola; 

o Alterações na utilização da Internet ou de outras tecnologias. 

 

É também fundamental não esquecer que é bastante frequente que uma vítima de bullying seja, também ela, um bully. Caso o progenitor detete 

sinais deste tipo de agressões deverá, juntamente com a escola, definir qual a resposta a dar ao caso, solicitando um acompanhamento próximo da 

situação. 
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7.3. Crianças e Jovens 

As crianças e jovens podem contribuir para a prevenção deste tipo de agressões, tendo alguns cuidados na utilização das ferramentas online, 

nomeadamente: 

 Tendo cuidado com os dados pessoais que se colocam nos vários serviços da Internet (fotos, nome, correio eletrónico, moradas, escola, 

turma, etc...); 

 Tendo cuidado com quem partilham dados e informações, em particular os “amigos” que adicionam nas redes sociais e que, muitas das 

vezes, conhecem mal ou, simplesmente, não conhecem; 

 Certificando-se que não estão a divulgar na Internet informações que não pretendem divulgar.  

 

As crianças e jovens deverão, nesse sentido, desligar-se dos serviços da Internet sempre que deixarem de os utilizar e consultar os perfis públicos, de 

acesso a todos os utilizadores. Deverão, por outro lado, pesquisar os seus próprios dados na Internet, com recurso a motores de busca (Google, Bing, 

etc.), usando o nome, alcunha ou endereço de correio eletrónico, ficando desta forma a saber o que os outros utilizadores poderão encontrar sobre 

si na Internet.  
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8. Como reagir? 

8.1. Escolas 

 As escolas, ao detetarem agressões deste tipo, deverão proceder das seguintes formas: 

 Apoiar as vítimas através de serviços apropriados disponíveis nas escolas (Serviço de Psicologia e Orientação); 

 Articular-se com os encarregados de educação na gestão deste tipo de situações; 

 Procurar sinais de novos casos de cyberbullying, tentando compreender as motivações que estão na origem das agressões e prestando 

especial atenção ao comportamento da vítima; 

 As escolas necessitam ainda de ter algum cuidado ao lidar com este tipo de situações para não ultrapassarem os limites no âmbito da sua 

atuação (comunidade escolar). 

8.2. Pais 

Os pais, ao detetarem agressões deste tipo, deverão ter os seguintes cuidados: 

 Não subestimar os casos reportados; 

 Não reagir intempestivamente e não castigar a vítima com a intenção de a proteger, retirando-lhe, por exemplo, o acesso à Internet;  

 Trabalhar com a criança/jovem para encontrar uma solução; 

 Articular com a escola a resposta a estes atos; 

 Caso se justifique, podem entrar em contacto com as autoridades. 

 Crianças e Jovens 

 As crianças e jovens, ao serem vítimas deste tipo de agressão, deverão proceder da seguinte forma: 

 Parar algum tempo para refletir, evitando uma retaliação e ignorando as já referidas ações; 

 Bloquear o utilizador agressor, se o serviço utilizado como meio de agressão o possibilitar; 

 Denunciar a situação: 

o Ao serviço de Internet utilizado na agressão (rede social, blogue, fórum,…); 

o Aos pais e à escola; 

o Caso se justifique, às autoridades.  
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9. Webgrafia 

“Guia de Segurança” (2017).  

Direitos de Autor: Texto adaptado de https://linhaalerta.internetsegura.pt/ - Acedido entre 14/05/2017 e 25/05/2017. 

https://linhaalerta.internetsegura.pt/

