
Perseguição virtual  
 
Que a internet é uma excelente fonte de pesquisa e de aprendizado para os adolescentes, todo 
mundo já sabe. Porém, o mau uso da web também pode gerar muita dor de cabeça para a 
garotada. E não é só por causa dos conteúdos impróprios. Alguns jovens utilizam a rede 
mundial de computadores para intimidar e humilhar colegas de escola ou amigos da rua que, 
por vários motivos, não conseguem se defender. O nome dessa prática é ciberbullying e tem 
com principal ferramenta as redes sociais, mensagens SMS e comunicadores instantâneos.  
 
O bullying é uma manifestação de violência, geralmente na escola, que é repetitiva e tem 
como intenção maior ofender um colega, sem motivo evidente. Na maioria das vezes, as 
principais estratégias utilizadas são agressões físicas e verbais, como provocações e apelidos.  
 
“É possível, sim, desmoralizar a vítima também pela internet”, explica a professora de Ética da 
Universidade Católica de Brasília (UCB) Janete dos Santos.  
 
Não faltam meios para que os jovens sofram e pratiquem o ciberbullying. Redes sociais e 
programas de bate-papo são os meios preferidos pelos agressores virtuais. A diretora 
pedagógica do Ciman, Lucy Aiffami, acredita que a internet pode potencializar os efeitos do 
bullying.  
 
“Na migração para o mundo virtual, o problema toma uma dimensão muito maior, mais 
preocupante”, comenta. A professora da UCB concorda com a educadora. “É uma ferramenta 
que está à disposição dos jovens, mas eles não têm noção do alcance. Na rede, a exposição da 
vítima aumenta muito”, ressalta Janete.  
 
Meninas 
 
A ONG espanhola Protégeles, que analisa a relação entre crianças e novas tecnologias da 
informação, concluiu que 60% das vítimas de ciberbullyng são meninas. Segundo dados da 
pesquisa, a maioria das vítimas desses ataques virtuais tem entre 13 e 14 anos e 10% são 
menores de 10 anos de idade.  
 
Os especialistas concordam que a melhor forma de evitar o ciberbullying é envolver a escola e 
a família. A professora de ética da UCB Janete dos Santos entende que os pais precisam 
participar mais da vida digital dos filhos. “É preciso averiguar o tempo de navegação e, quem 
sabe, até pedir um relatório dos sites visitados”, comenta ela.  
 
Para Adriana Kampff, as instituições de ensino não podem fugir da educação digital. “As 
escolas têm que abordar esse tema, falando sobre as posturas adequadas na internet”, opina. 
A diretora pedagógica conta que, no colégio, algumas matérias são voltas a discutir esse 
tópico.  
 
“Nós temos aulas de comunicação eletrônica, ética e cidadania e filosofia, que buscam orientar 
os jovens”, explica.  
 
Na maioria das vezes, o ciberbullying não traz ameaças à integridade física das vítimas. 
Geralmente, as ações são provocações e intimidações. Nesses casos, é importante que a 
família do agressor e da vítima tentem resolver o problema e procurem a escola para que ela 
também participe da discussão. 
 

 
 
Epidemia crescente  
 
Um entre três jovens britânicos afirmam terem sido vítimas de assédio virtual, ou 
ciberbullying. As garotas são a maioria das vítimas, de acordo com uma pesquisa. O estudo foi 
conduzido pela instituição Beatbullying, e entrevistou mais de 2 mil jovens com idade entre 11 
a 18 anos.  



 
De acordo com as respostas obtidas, mensagens de texto, trotes por meio de chamadas 
telefônicas e conteúdo escrito em sites de relacionamento seriam o eixo daquilo que a 
instituição classificou como "epidemia crescente". Garotas adolescentes são quatro vezes mais 
suscetíveis ao ciberbullying do que meninos.  
 
"É nítido que o assédio virtual seja um problema crescente, e que afete milhares de crianças 
no Reino Unido. Deve haver esforço para que essa epidemia reduza", disse a diretora-
executiva da Beatbullying, Emma Jane Cross.  
 
Os resultados coincidem com o lançamento de uma nova rede social chamada CyberMentors, 
apoiado por celebridades e políticos como o primeiro-ministro inglês Gordon Brown e cujo 
objetivo é orientar crianças e adolescentes para se prevenir em relação a assédios.  
 
"CyberMentors é uma nova iniciativa estimulante, para ajudar as crianças e os jovens 
britânicos quanto à segurança online", afirmou Brown. 
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