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47% dos alunos
já foram vítimas
de ciberbullying

Estudo em dez
escolas revela
que maioria dos
jovens (82%) já
observaram
comportamentos
de gozo, insultos
e boatos online
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dia mundial Quase metade
dos adolescentes portugue-
ses (47% ) admitem já ter
sido vítimas de ciber-
bullying, enquanto 40%
confessam ter sido agresso-
res online. Reflexo de uma
sociedade em que os jovens
interagem cada vez mais no

espaço cibemético, o fenó-
meno do bullying virtual
está a ganhar dimensão e, a

ver pelos números, parece
quase banal: 82% dos alu-
nos, entre o 5.° e o 12. 0 anos,
já observaram incidentes de

ciberbullying, entre os

quais insultos, boatos e

comportamentos de gozo
nas redes sociais e chats.
Hoje é o Dia Mundial Anti-
-bullying.

Segundo os resultados pre-
liminares de um estudo da

Faculdade de Psicologia da Adolescentes relatam sentir revolta, raiva e tristeza face a estes comportamentos



(FPUL), apresentado no úl-
timo Congresso da Ordem
dos Psicólogos Portugueses,
a maioria dos comporta-
mentos observados (69,4% )
foram insultos. Seguem-se
os comportamentos de gozo
(68,7%) e os boatos (63,9%).

Realizado com 1607 ado-
lescentes de dez escolas da

região de Lisboa e sul do

país, o estudo conclui ainda

que existe uma tendência

para um aumento da obser-

vação de incidentes de ci-

berbullying a partir dos 13

anos.
Os números não surpreen-

deram os investigadores.
"Era expectável porque a li-
teratura internacional tem
apontado para um aumento
na incidência e na observa-

ção dos casos de ciber-
bullying", explica Paula da
Costa Ferreira, uma das
coordenadoras do grupo de

investigação do Programa
de Estudos de Cyber-
bullying do Centro de In-
vestigação em Ciência Psi-

cológica da FPUL.
A investigação permitiu

constatar também ave a

Curso online até
ao fim do ano

A Direção-Geral da

Educação está a cons-
truir um curso online
(MOOC) "Bullying e

ciberbullying: preve-
nir e agir", a iniciar
até ao fim do ano,
para ajudar escolas,
professores e pais a li-
dar com o fenómeno.
Integrado no Projeto
SeguraNet, o curso
pretende sensibilizar
e dar a conhecer
orientações e ferra-
mentas "que permi-
tem apoiar os profes-
sores e as escolas na
criação, adaptação e

implementação de
ambientes positivos
de ensino e de apren-
dizagem, onde o
bullying e o ciber-
bullying não são tole-
rados", explicou o Mi-
nistério da Educação.

maior parte dos adolescen-
tes sentiram emoções nega-
tivas, como revolta, raiva e

tristeza, face aos casos que
observaram. "Sentiram-se
mal a ver estes incidentes o

que é interessante porque
isto prende-se com ques-
tões morais e emocionais,
mostra que reprovam estes

incidentes", acrescenta
Paula da Costa Ferreira.

O estudo foi realizado no
âmbito de dois projetos, fi-
nanciados pela Fundação
Ciência e Tecnologia, que o

grupo de investigação da
FPUL está a desenvolver,
em parceria com outras ins-

tituições de ensino supe-
rior, com o intuito de redu-
zir a incidência do ciber-
bullying e promover "com-

portamentos pró-sociais"
entre os adolescentes por-
tugueses. Um dos projetos
visa desenvolver uma apli-
cação para ajudar os jovens a

regularem o seu comporta-
mento através da lingua-
gem e o outro é um jogo di-

gital, com situações hipoté-
ticas baseadas em casos ve-
rídicos. •

O que é o
ciberbullying?
É um tipo de violência,
intencional e repetida
praticada contra alguém,
através da Internet ou de

outras tecnologias. Tam-
bém pode ser designado
como bullying virtual.

Dia Anti-bullying
Refletir e definir novas

estratégias e ações de

combate ao bullying nas
escolas é um dos objeti-
vos de um encontro que
se realiza hoje, dia Mun-
dial Anti-bullying, na Fa-
culdade de Motricidade
Humana, em Lisboa, que
contará com a presença
do secretário de Estado
da Juventude e do Des-

porto, João Paulo Rebelo.


