
Cyberbullying na era do COVID-19: como proteger seus filhos

Saiba o que você pode fazer para ajudar a prevenir o cyberbullying.

Agora que tantas salas de aula em todo o país foram totalmente ou parcialmente
online, crianças de todas as idades estão passando muito mais tempo no mundo
virtual. E com tantas crianças em computadores e dispositivos móveis, é provável que
haja um aumento no cyberbullying, diz o Dr. Peter Raffalli , diretor da Bullying and
Cyberbullying Collaborative Clinic (BACPAC) no Boston Children's Hospital.

“Houve um aumento geral no cyberbullying nos últimos anos”, diz o Dr. Raffalli. “E com
a escolarização e tantas outras atividades online, é provável que os números
aumentem ainda mais.”

Para os pais já sobrecarregados, isso pode parecer apenas mais uma coisa para se
preocupar durante um ano já difícil. Para obter ajuda, recorremos ao Dr. Raffalli para
responder a algumas perguntas e preocupações comuns sobre cyberbullying – e o que
os pais podem fazer para ajudar a prevenir ou acabar com isso.

Conheça os sinais que podem indicar que seu filho está sendo intimidado.

Como posso saber se meu filho está sofrendo bullying online?
Seu filho pode não dizer que está sendo intimidado. “Como outras vítimas de abuso, as
crianças não querem se apresentar, porque temem que isso piore”, diz o Dr. Raffalli.
“Tantas crianças guardam isso para si mesmas.”

O que é cyberbullying?

Cyberbullying é qualquer tipo de bullying que é enviado usando um dispositivo
eletrônico, como um celular, tablet ou computador. Pode incluir compartilhar,
enviar ou postar conteúdo sobre outra pessoa que seja prejudicial, maldoso ou
falso Também pode incluir o comportamento de informações privadas que sejam
humilhantes ou embaraçosas.

Ele diz que o sinal mais revelador de que seu filho está sendo intimidado é qualquer
mudança de comportamento que sinalize uma mudança de humor ou ansiedade. Estes
podem incluir:

● apatia ou falta de motivação para atividades que normalmente gostam de fazer
● lição de casa ou notas caindo
● alterações no horário de sono ou não conseguir dormir
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“Embora esses sinais também possam ser o resultado de algum outro problema, digo
aos pais que pelo menos considerem o bullying se notarem alguma dessas mudanças”,
diz o Dr. Raffalli.

Como posso ajudar a prevenir o cyberbullying?
“Desde cedo, tente se envolver na vida online de seu filho”, diz o Dr. Raffalli. Ele diz
que quando as crianças adquirem um smartphone pela primeira vez, ou seu primeiro
acesso às mídias sociais, deve ser com a estipulação de que você, o pai, será amigo,
terá suas senhas e poderá ver as conversas em suas mídias sociais.

Se seus filhos já são adolescentes, essa tática pode não funcionar, pois os
adolescentes mais velhos geralmente não concordam que seus pais se envolvam em
sua vida online. Em vez disso, o Dr. Raffalli sugere ter uma conversa honesta com eles.
“Deixe seus filhos saberem que eles podem vir até você se alguém os estiver
incomodando ou dizendo coisas inapropriadas, e que eles não serão punidos por
problemas online que os vitimizem”, diz o Dr. Raffalli.

Ele diz que você também pode ajudar seu filho a construir amizades fortes. “Quanto
mais forte for o grupo de amizade de uma criança, melhor ela será capaz de lidar com
o bullying. Aqueles que são solitários ou que têm poucos amigos correm maior risco de
serem predados por outros pares mais dominadores.”

O que posso fazer se meu filho estiver sofrendo bullying?
“A primeira coisa que você pode fazer é bloquear a pessoa que está fazendo o
bullying”, diz o Dr. Raffalli. Se o abuso incluir ameaças, comentários com teor sexual,
comentários racistas ou palavrões, você também pode denunciar o comportamento
deles ao site do domínio. Ele diz que os principais canais de mídia social, como Twitter,
TikTok e Instagram, têm um endereço de e-mail onde você pode denunciar abuso,
geralmente abuso@ [o nome do domínio]. Por exemplo, abuse@twitter.com ou
abuse@aol.com . “Quaisquer ameaças ou comentários violentos ou explícitos
definitivamente devem ser relatados”, diz o Dr. Raffalli. “A maioria desses sites banirá
os usuários que se envolverem nesses comportamentos”.

O bullying está acontecendo em salas de aula online?
“Sim, as crianças na escola podem roubar senhas e enviar mensagens desagradáveis
  dentro da sala de aula”, diz o Dr. Raffalli. “E quando está em um fórum público onde
todos os colegas podem ver, pode ser incrivelmente prejudicial.” Ele diz que nem
sempre é fácil para os professores distinguir o bullying real das brigas normais. Mas se



seu filho está sendo intimidado em sala de aula, fale com o professor. E se você não
obtiver a resposta que deseja, leve-a à administração da escola.

O cyberbullying é realmente tão prejudicial?
Sim. “O bullying de qualquer tipo é considerado um evento adverso na infância”, diz o
Dr. Raffalli. “E sabemos que eventos como esse que acontecem ao longo do tempo
sem a intervenção adequada dos adultos podem se transformar em estresse tóxico .”
Ele diz que o cyberbullying não afeta apenas a saúde mental de uma criança, mas
também a saúde física. “As crianças que sofrem bullying têm um risco aumentado de
muitos problemas de saúde; esse risco perdura até a idade adulta. O bullying também
tem sido associado à depressão e pode ser um gatilho para o suicídio”.

Ajude seu filho a aprender a ter relacionamentos online saudáveis.

O que mais posso fazer para ajudar meus filhos?
Dr. Raffalli oferece algumas dicas para tentar prevenir o cyberbullying:

● Tente ajudar seu filho a construir resiliência e autoestima desde cedo. “Uma
maneira de fazer isso é envolvê-los em hobbies ou outras atividades
extracurriculares que eles gostem e sejam bons”, diz ele.

● Se o seu sistema escolar não tem um currículo socioemocional, passe pelo PTA
e tente defender esse tipo de currículo. “Este currículo ensina às crianças que
muitos adultos realmente inteligentes e famosos sofreram bullying e os ajuda a
entender que as coisas ruins que outras pessoas podem dizer a você não são
válidas. Aumenta a conscientização e a empatia pelos outros.”

● Seja pro ativo. “Advirta seu filho que as crianças podem ser más online e isso
não está certo. Deixe-os saber para lhe dizer é que você não quer vê-los
machucados.”

Saiba mais sobre a resposta do BACPAC e do Boston Children ao
COVID-19 .
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