
Os termos “bullying” e “cyberbullying” são usados   para descrever o mesmo
comportamento indesejável e mesquinho em relação a outra pessoa: se alguém está
ameaçando, assediando ou humilhando outra pessoa, está sendo um agressor. A
grande diferença é que o bullying acontece pessoalmente, enquanto o cyberbullying
acontece online (via e-mail, mensagens instantâneas, texto, sites de redes sociais ou
outros aplicativos e sites móveis).

Bullying e cyberbullying são comportamentos mesquinhos que:

● São intencionais – o bullying está sendo feito de propósito.
● Envolve um desequilíbrio de poder – a pessoa agressiva usa algum tipo de poder sobre sua

vítima. Ele ou ela pode se sentir poderoso porque é popular, fisicamente mais forte ou tem
acesso a informações embaraçosas.

● Acontece repetidamente – mais do que apenas algumas vezes.

Bullying e cyberbullying não são:

● De vez em quando, ou um evento único, onde uma pessoa coloca outra para baixo.
● Postar algo em sua linha do tempo que possa ofender outras pessoas.
● Desentendimentos, brigas ou palavras maldosas que resultam de mal-entendidos.

O que conta como bullying e cyberbullying?

O bullying e o cyberbullying podem acontecer cara a cara ou pelas costas de alguém.
Também pode envolver ações que beiram a discriminação, seja sobre sexualidade,
gênero, raça, classe ou qualquer outra coisa.

O bullying pode assumir muitas formas, incluindo:

● Verbal – ameaçar ferir alguém, insultar regularmente alguém na cara, fazer comentários sexuais
impróprios

● Físico – bater ou tropeçar em alguém, jogar coisas em alguém, quebrar as coisas de alguém
● Social – envergonhar alguém em público, espalhar rumores, dizer a alguém para não ser amigo

de outra pessoa, fazer fotos ou vídeos inapropriados usando a foto de alguém

O cyberbullying pode assumir muitas formas, incluindo:

● Fazer comentários maldosos ou ofensivos online (incluindo fazê-lo anonimamente)
● Criar um site ou grupo de mídia social para tirar sarro de outra pessoa
● Editar fotos para torná-las mais embaraçosas e compartilhá-las online
● Fingir ser outra pessoa online e dizer coisas ofensivas ou embaraçosas como essa pessoa
● Compartilhamento de textos, mensagens e fotos particulares de outra pessoa sem permissão



Pode ser difícil escapar do cyberbullying, pois vivemos em uma sociedade conectada
onde passamos muito tempo usando a tecnologia. Também pode ser difícil (mas não
impossível) descobrir quem está fazendo o cyberbullying online se a pessoa estiver
fazendo isso anonimamente.

Bullying e cyberbullying não são coisas totalmente diferentes. São exemplos do mesmo
tipo de comportamento – com as mesmas raízes sociais, culturais e humanas – em
contextos diferentes. Muitas vezes é difícil separar bullying e cyberbullying, já que sua
experiência dos mundos online e offline estão intimamente conectadas. Por exemplo,
muitas vítimas online conhecem seus agressores na vida real (embora possam ser
intimidados apenas por ele ou ela online). Conflitos relacionados a relacionamentos
que começam offline podem se espalhar para sites de mídia social, por meio de
mensagens de texto, etc., ou vice-versa, e aumentar ou se transformar em
cyberbullying. Por exemplo: uma brincadeira no vestiário da escola resulta em contínua
humilhação social por meio de fotos compartilhadas online. Outro exemplo poderia
começar com uma postagem desagradável no Facebook que leva ao bullying na
escola.

Ainda assim, as coisas nem sempre são cristalinas.

É importante ter em mente que os conflitos que começam como piadas, mal-entendidos
ou discussões podem aumentar e levar a situações de bullying contínuo.

O que é mais comum – bullying offline ou online?

Ambos os tipos de bullying geralmente andam de mãos dadas. Pesquisas mostram que
o bullying offline é mais comum entre os alunos do ensino médio, mas o bullying online
tende a ser mais comum entre os alunos do ensino médio. Além disso, as meninas são
mais propensas a serem vítimas de cyberbullying e, no entanto, também são mais
propensas do que os meninos a serem a pessoa que usa o cyberbullying para
machucar outra pessoa. Os meninos são mais propensos a intimidar pessoalmente.

Que papéis as pessoas desempenham no bullying?

Diferentes papéis incluem o agressor, a vítima, o agressor-vítima e o espectador. No
entanto, esses papéis nem sempre são claros. Por exemplo, vítimas de bullying são
pessoas que são vítimas, mas também intimidam outras pessoas. Espectadores
observam um ato de bullying acontecendo com outra pessoa.

Independentemente do papel que uma pessoa desempenha, estar envolvido em
bullying online e offline está conectado a certas consequências psicológicas, sociais e



acadêmicas negativas, incluindo baixa autoestima, problemas com o sono, problemas
de relacionamento, depressão e menos sucesso na escola.

Outras coisas para saber sobre bullying na escola:

Seu relacionamento com seus amigos e outras pessoas na escola pode afetar a
maneira como você se sente em relação ao bullying e também pode afetar seu
envolvimento nele. Se você se sente confortável em seu grupo social e seus amigos
não apoiam o bullying, você provavelmente também não o fará. As pessoas que têm
amigos que não apoiam o bullying também são mais propensas a defender a vítima se
testemunharem o bullying. No entanto, se seus amigos estão intimidando os outros,
pode ser fácil ceder à pressão dos colegas e participar do bullying com eles.

O que é “trolagem”?

“Trolls”, ou pessoas que “trollam”, são usuários que postam propositalmente
comentários inflamatórios ou controversos para provocar outros usuários e criar
argumentos. A melhor maneira de lidar com trolls é ignorá-los. Se você responder aos
comentários deles, você os incentivará a continuar postando postagens rudes ou
odiosas. Se um troll estiver postando repetidamente ou fazendo comentários rudes ou
ofensivos, você também pode denunciá-los ao site de hospedagem, e eles podem ser
removidos ou proibidos de fazer comentários futuros.

O que devo fazer se estiver sendo vítima de cyberbullying?

Em vez de responder ao cyberbullying, salve as mensagens ou fotos ou vídeos
inapropriados. Você também pode tirar uma captura de tela enquanto o bullying está
acontecendo, porque o agressor pode excluir a mensagem ou imagem ofensiva a
qualquer momento. Conte a um adulto o que aconteceu ou procure apoio de um amigo
próximo e confiável. Em casos extremos, pode ser necessário que você denuncie uma
situação de bullying/cyberbullying aos funcionários da escola e/ou à polícia.

Se isso acontecer, você deve estar pronto para responder às seguintes perguntas:

1. O que exatamente foi dito? (Imprima uma cópia da mensagem/post/foto ou mostre a mensagem
de texto salva)

2. Que tipo de tecnologia foi usada para fazer a ameaça? (IM, texto, telefone celular, outro
dispositivo portátil, etc.)

3. Com que frequência a ameaça ocorreu?
4. Você sabe quem é o responsável pelas ameaças? (Responda a esta pergunta honestamente.

Você sabe exatamente quem é? Você acha que sabe quem está fazendo isso? Você não tem
ideia de quem está fazendo as ameaças?)



Você também pode denunciar o abuso ao aplicativo online que foi usado para fornecer
o comportamento de assédio. Por exemplo, se alguém está postando repetidamente
comentários maldosos sobre você no Facebook, você pode denunciar os comentários
como spam e proteger sua conta para evitar que o agressor entre em contato com
você. Se alguém estiver enviando e-mails para sua conta do Gmail que violem as
políticas do Gmail, preencha o formulário para denunciar o abuso . Lembre-se de que
geralmente você pode bloquear e filtrar os usuários que entrarem em contato com você
ajustando suas configurações de privacidade.

http://support.google.com/mail/bin/request.py?&contact_type=abuse

