
Quando as interações virtuais passam a ser um 
problema? 

 Cyberbullying é quando uma pessoa (ou grupo) intimida, 
ofende de propósito através do meio virtual. Algum nível de 
brincadeira e zombaria entre amigos no ambiente virtual pode ser 
normal. Porém, quando isso se torna frequente, repetitivo, e gera 
efeitos negativos na pessoa-alvo das brincadeiras, trata-se de 
cyberbullying. 

 O cyberbullying difere do bullying principalmente pela 
possibilidade de anonimato do agressor e também pelo fato de 
não ser restrito a uma localidade específica. Ele pode ocorrer a 
qualquer hora, e em qualquer lugar. Isso dificulta que a vítima 
escape dos ataques, sentindo-se desprotegida e em constante 
ameaça.  

 Qualquer pessoa que esteja sofrendo cyberbullying precisa 
de ajuda e proteção. As crianças e adolescentes acabam por não 
procurar ajuda de adultos próximos por vergonha e medo de 
perderem acesso às tecnologias digitais. 
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São exemplos de 
cyberbullying: 

1) Emitir opiniões 
depreciativas  
2) Dar nomes 
ofensivos 
3) Mentir e 
promover boatos 
online 
4) Fazer piadas e 
debochar 
5) Ameaçar ou 
intimidar 
6) Divulgar fotos 
íntimas ou 
constrangedoras 

Existe um 
desequilíbrio de 

poder entre o 
agressor e a 

vítima.

O cyberbullying 
pode ser anônimo e 
ocorrer a qualquer 
hora e em qualquer 

lugar.

1
Uma criança que 

está sofrendo 
cyberbullying 

precisa de ajuda e 
proteção.
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O cyberbullying tem 

consequências 
negativas na saúde 
mental da vítima e 

do agressor.
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O que podemos fazer 
para ajudar? 
‣ Jamais ignore a situação. Construa 

uma relação de confiança com a 
criança, escute o que ela tem a dizer e 
dê o seu apoio incondicional; 

‣ Elaborem um plano de ação juntos; 

‣ Tente entender em qual contexto 
virtual o cyberbullying está 
acontecendo; 

‣ Capacite a criança a realizar etapas 
específicas. Não se deve responder às 
provocações e o agressor deve ser 
bloqueado imediatamente; 

‣ Caso as agressões continuem, façam 
prints e denunciem como conteúdo 
inapropriado na plataforma; 

‣ As vítimas precisam saber que não são 
culpadas pelas perseguições; 

‣ Esteja atento(a) a mudanças no 
comportamento da criança; 

‣ Seja consistente nas suas intervenções. 

Que atitudes podem 
atrapalhar?  
‣ Ignorar ou minimizar o problema 

achando que irá passar; 

‣ Esperar que as crianças resolvam seus 
conflitos por conta própria. Crianças 
precisam de auxílio para lidar e 
resolver conflitos de maneira efetiva; 

‣ Atribuir o ato de fazer ou sofrer 
cyberbullying à personalidade ou ao 
perfil de uma criança; 

‣ Utilizar linguagem agressiva ou 
ofensiva no dia-a-dia ou publicar 
informações negativas sobre alguém. 
Lembre-se de que você é um exemplo; 

‣ Utilizar a privação de internet como 
uma resposta à queixa da criança. Você 
pode encorajar outras atividades, mas 
não restringir completamente o uso 
das tecnologias; 

‣ Naturalizar o cyberbullying. Se 
presenciar, não fique calado(a), 
coloque-se no lugar dessa pessoa e 
tenha uma atitude positiva.
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SOBRE O MATERIAL 

Este material foi elaborado por alunos de psicologia da 
Universidade Veiga de Almeida, RJ, e faz parte de uma série 
intitulada Saúde Mental na Escola da UFRGS. Para saber mais, 
visite www.saudementalnaescola.com ou aponte a câmera do 
celular para o QR code ao lado. 
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