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Resumo 
 

 

Cyberbullying: Caracterização do fenómeno em Portugal 

 

Nas últimas décadas temos vindo a assistir a um grande desenvolvimento no plano 

das tecnologias de informação e comunicação. Não obstante os indubitáveis benefícios 

que este tipo de tecnologias trouxe, é importante não esquecer, por outro lado, os riscos 

que potenciou, como por exemplo o cyberbullying. O cyberbullying refere-se a 

comportamentos reiterados e que são levados a cabo com recurso às tecnologias de 

informação e comunicação, cujo objetivo é magoar/lesar a vítima.  

A presente dissertação teve como objetivo descrever a magnitude e as 

características do cyberbullying em jovens estudantes portugueses, bem como as 

características dos seus intervenientes. Os dados foram recolhidos em duas escolas 

secundárias do concelho de Chaves e a amostra final contou com 194 inquiridos com 

idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos de idade.  

Os resultados demonstram que cerca de metade dos inquiridos (47%) reportou já 

ter visto alguém ser vítima de cyberbullying; cerca de 6% referiu ter sido vítima pelo 

menos uma vez nos últimos meses e também 6% referiu ter praticado cyberbullying sobre 

terceiros com a mesma frequência. Por sua vez, verificou-se a relação existente entre o 

bullying e o cyberbullying, em que vítimas e agressores tendem a assumir a mesma ordem 

de papéis nos dois fenómenos. Ao nível do cyberbullying comprovou-se ainda a relação 

entre a vitimação e a prática. Quanto ao género, constataram-se diferenças 

estatisticamente significativas na prática de cyberbullying, apresentando os rapazes níveis 

superiores, em comparação com as raparigas. Por fim, verificou-se que a maior parte das 

vítimas referiu conhecer identidade do ofensor e reportou o incidente a alguém, 

maioritariamente aos amigos.  

É fundamental que os pais, os jovens, e todos os elementos da comunidade escolar 

estejam devidamente informados sobre o fenómeno do cyberbullying, de modo não só a 

adotar estratégias preventivas, como também a reagir eficazmente perante a sua 

ocorrência.  

 

Palavras-chave: bullying, cyberbullying, prevenção, resposta, tecnologias. 
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Abstract 

 

Cyberbullying: Characterization of the phenomenon in Portugal 

 

In the recent decades we have witnessed a great development in terms of 

information and communication technologies. Despite the undoubted benefits that such 

technologies have brought, it is important to remember, however, the risks that potentiate, 

such as cyberbullying. Cyberbullying refers to repeated behaviors and which are carried 

out with use of information and communication technologies, whose aim is to hurt / harm 

the victim. 

This work aimed to describe the magnitude and characteristics of cyberbullying 

young Portuguese students as well as the characteristics of their players. Data were 

collected in two secondary schools in the municipality of Chaves and the final sample 

included 194 respondents, aged between 12 and 18 years old. 

The results show that about half of respondents (47%) reported knowing someone 

being a victim of cyberbullying; about 6% reported having been victimized at least once 

in recent months and also 6% reported having practiced cyberbullying on third parties on 

the same frequency. In turn, it was the relationship between bullying and cyberbullying, 

in which victims and perpetrators tend to take the same order of roles in both phenomena. 

At the level of cyberbullying it is proven the relationship between victimization and 

practice. As for gender, statistically significant differences have been found in the practice 

of cyberbullying, with boys displaying higher levels compared to girls. Finally, it was 

found that the majority of victims knew the identity of the offender and the incident was 

reported mainly friends. 

It is crucial that parents, young people, and all elements of the school community 

are well informed about the phenomenon of cyberbullying, in order not only to adopt 

preventive strategies, as well as to effectively react to their occurrence. 

 

Keywords: bullying, cyberbullying, prevention, response, technologies.  
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Introdução 

 

A parte final do século XX - nomeadamente a partir da década de 70 - até à 

atualidade, foi o período da história da humanidade em que o desenvolvimento 

tecnológico, pelo menos no que respeita à informação, ocorreu mais rapidamente (Palfrey 

& Gasser, 2008). Tal como no passado o automóvel encurtou a barreira do espaço e do 

tempo, e posteriormente o telefone alterou as formas de comunicação, as tecnologias de 

informação e comunicação não só transformaram como também reforçaram a interação 

das pessoas (Hinduja & Patchin, 2015).  

Em 1991 deu-se a criação do primeiro site na internet e, a partir de então, com o 

crescimento da World Wide Web a internet começou a ter um crescimento avassalador. 

Ainda durante a década de 90 surgiram os web blogs e, no início do novo milénio, cerca 

de 361 milhões de pessoas em todo o mundo já estavam conectadas à internet. No início 

do século XXI deu-se a criação da Wikipédia, umas das enciclopédias online mais 

populares em todo o mundo, e, em 2005, nasce o Youtube, um site que permite visualizar, 

partilhar e comentar vídeos online (McQuade, Colt & Meyer, 2009). Ainda durante este 

período surgem as redes sociais online. Entre as mais populares em todo o mundo consta 

o MySpace, o Facebook1 e o Twitter (Hinduja e Patchin, 2015).  

No plano da tecnologia temos vindo também a assistir à massificação dos 

smartphones, que vieram alterar o conceito dos telemóveis que serviam praticamente 

apenas para receber e efetuar chamadas e mensagens escritas, para telemóveis que 

permitem tirar fotografias, fazer vídeos, aceder à internet, ao e-mail, às redes sociais… 

Estes telemóveis permitem realizar múltiplas tarefas que anteriormente só eram 

executadas pelos computadores, possibilitando às pessoas estar constantemente 

conectadas à internet (Hinduja & Patchin, 2015).  

Diversos autores têm chamado à atenção para o facto das novas gerações terem 

crescido em contacto direto e permanente com as tecnologias de informação e 

comunicação, apelidando estes jovens de “nativos digitais”. Os “nativos digitais” foi um 

conceito introduzido por Marc Prensky que pretende explicar o desfasamento existente 

na forma como as diferentes gerações lidam com as tecnologias (Dingli & Seychell, 2015) 

e designa os jovens que nasceram depois da década de 80 e que cresceram em contacto 

                                                           
1 No verão de 2014, o Facebook contava com mais de 1,4 mil milhões de utilizadores, tornando-se a rede social com mais utilizadores 

em todo o mundo. Para além disso, neste mesmo ano foi considerado o 3º site da internet mais popular, ficando atrás somente do 
Google e do Youtube (Hinduja& Patchin, 2015).  

https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alexei+Dingli%22
https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dylan+Seychell%22
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com a internet, desenvolvendo competências ao nível da utilização destas tecnologias. 

Contrariamente às gerações anteriores, estes jovens acedem aos mais variados tipos de 

informação e realizam atividades, como por exemplo escrever e estudar, de forma distinta 

das gerações anteriores. Os aspetos mais relevantes da sua vida, incluindo as interações 

socias, são levados a cabo com recurso às tecnologias que fazem parte integrante do seu 

quotidiano. Contrapondo-se aos “nativos digitais” existem os “imigrantes digitais” 

(digital immigrants), aqueles que provêm de gerações anteriores e que aprenderam a 

manusear estas tecnologias numa fase mais tardia da sua vida, não dispondo de tanto 

conhecimento/competências a este nível (Palfrey & Gasser, 2008).  

As tecnologias de informação e comunicação, e tendo em conta especificamente 

a internet, contribuíram não só para que o acesso à informação e ao conhecimento fosse 

muito mais rápido e acessível, como também facilitaram a interação entre as pessoas, 

reduzindo os naturais constrangimentos associados ao transporte, ao tempo e ao dinheiro. 

Neste sentido, apesar de ser expectável que os adultos apostem e promovam a utilização 

destas tecnologias por parte das crianças, a par dos benéficos que podem trazer para o seu 

desenvolvimento, é importante ter em conta os riscos que a internet pode provocar, 

nomeadamente ao nível dos predadores sexuais, das pessoas que a utilizam para enganar 

terceiros, e ainda daqueles que praticam bullying por esta via (Livingstone & Haddon, 

2009). 

Em Portugal, os resultados do estudo Net Children Go Mobile, realizado em 2014 

e que contou com a participação de sete países europeus, indicam que 10% dos jovens 

portugueses reportaram “ter ficado incomodados, desconfortáveis ou chateados” por algo 

que viram ou experienciaram na internet no último ano (Simões, Ponte, Ferreira, Doretto 

& Azevedo, 2014). 

 A presente dissertação teve como objetivo principal descrever a magnitude e as 

características do cyberbullying em jovens estudantes portugueses. O 1º capítulo 

contempla uma revisão da literatura do bullying e do cyberbullying, dando particular 

destaque a este último fenómeno. Neste capítulo aborda-se especificamente a definição 

de cyberbullying; os meios utilizados e os comportamentos que se inserem neste âmbito; 

a prevalência; as características do fenómeno e a sua relação com o bullying tradicional; 

as diferenças de género ao nível da vitimação/prática e as estratégias que devem ser 

levadas a cabo na sua prevenção/ resposta. O 2º capítulo versa sobre a componente 

metodológica do estudo, nomeadamente os objetivos; o desenho de investigação; a 

amostra, a definição de conceitos e os métodos de recolha e análise dos dados. No 3º 
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capítulo são apresentados os respetivos resultados e no 4º capítulo procede-se à discussão 

dos mesmos. Finalmente a dissertação termina com as conclusões finais e com 

recomendações para investigações futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1. Bullying (breve enquadramento) 

 

 O fenómeno do bullying começou por ser estudado por Dan Olweus, na 

Escandinávia, durante a década de 70. Este autor realizou investigações na Suécia e na 

Noruega de forma a compreender o por quê das crianças praticarem bullying, que efeitos 

tinha naqueles que eram vítimas e como é que este fenómeno poderia ser reduzido (Rigby, 

2002). A partir de então, inúmeros manuais e artigos científicos foram publicados, sendo 

que a resposta face ao fenómeno surgiu de diversos quadrantes da sociedade, desde os 

governos, através da criação de leis que punam os infratores e da criação de guidelines 

para as instituições, até aos profissionais que desenvolveram programas de intervenção e 

prevenção sobre aqueles que sofriam ou que estavam em risco de ser vítimas de bullying 

(Monks & Coyne, 2011). Atualmente, o bullying não é entendido apenas como um 

problema das escolas e das crianças em idade escolar. A investigação científica tem-se 

debruçado também sobre a ocorrência do fenómeno nos locais de trabalho e nos 

estabelecimentos prisionais2 (Rigby, 2002).  

 No que diz respeito ao conceito de bullying, inicialmente o termo utilizado para 

descrever este comportamento era mobbing, termo que provém da etologia, que descreve 

o ataque de um grupo de pássaros a um pássaro isolado. Desta forma, o conceito foi 

adotado para o estudo de agressões entre crianças em idade escolar. Todavia, uma vez 

que Olweus verificou nas suas investigações que o bullying perpetrado de um-para-um 

era mais recorrente do que um grupo sobre uma pessoa isolada, o termo bullying tornou-

se mais prevalente nas publicações de língua inglesa (Monks & Coyne, 2011).  

 De forma a caracterizar brevemente o fenómeno, segundo Olweus (1994, 1995 cit 

in Harris, 2009), o bullying engloba 3 dimensões: 1) ações negativas intencionais; 2) 

ações que são realizadas repetidamente ao longo do tempo; 3) a relação entre o ofensor e 

a vítima pauta-se por um desequilíbrio de poder, estando o ofensor numa posição mais 

elevada a nível físico ou psicológico. Por sua vez, segundo Sharp e Smith (2002)  

                                                           
2 Apesar de haver algum debate em torno desta questão, para Hinduja e Patchin (2015) os termos bullying e cyberbullying devem ser 
empregues somente quando este tipo de comportamentos ocorre entre adolescentes, não se aplicando aos adultos.  
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bullying é uma forma de comportamento agressivo que frequentemente é 

prejudicial e deliberada; geralmente é persistente, por vezes contínua durante 

semanas, meses ou até anos e é difícil para aqueles que são vítimas defenderem-

se. Subjacente à maioria dos comportamentos de bullying está o abuso de poder e 

o desejo de intimidar e dominar (p.1).  

 

Para além disso, segundo os autores, o bullying pode exprimir-se de diversas 

formas, nomeadamente a nível físico (bater, pontapear...), verbal (insultar, provocar...) e 

indireto (espalhar boatos, excluir alguém de grupos sociais) (Sharp & Smith, 2002). 

Assim, para Rigby (2007) o bullying pode ser divido em duas categorias: 1) físico: bater, 

pontapear...; 2) psicológico: insultar, praticar gestos ameaçadores, comportamentos de 

stalking, telefonemas maliciosos, afastar alguém de certas atividades, bem como espalhar 

rumores negativos.  

 

 

1.2. Cyberbullying 

 

 Tal como referido na introdução, nas últimas décadas temos vindo a assistir a um 

rápido desenvolvimento tecnológico, nomeadamente no plano da informação e 

comunicação, que originou benefícios indubitáveis como o aumento da interação entre as 

pessoas, a ampliação das formas em que esta se realiza e a redução das dificuldades 

associadas à comunicação, como a distância, os transportes e os custos que lhe estão 

associados.  

Hinduja e Patchin (2009) referem que hoje em dia os jovens desenvolvem-se em 

contacto direto com o mundo da internet, em que os blogues, as redes sociais e as 

mensagens instantâneas concorrem com o contacto face a face e com o telefone como as 

formas dominantes de interação social (Idem). Estes jovens, os tais “nativos digitais” que 

anteriormente se fez menção, nunca viveram um período temporal em que não seria 

possível fazer pesquisas na internet, ou ainda comunicar com outras pessoas através de 

meios eletrónicos a qualquer hora e lugar (Hinduja & Patchin, 2015; Palfrey & Gasser, 

2008). Assim, uma vez que estes jovens estão intimamente ligados à cultura online, e 

passam grande parte das suas vidas conectados à internet, dificilmente a sua vida pode 

ser perspetivada como algo distinto, à margem do contexto das novas tecnologias, não 

havendo para muitos uma fronteira clara que demarque a vida real daquela que é 
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experienciada no ciberespaço (Hinduja & Patchin, 2009; Hinduja & Patchin, 2015; 

Palfrey & Gasser, 2008). Desta forma, para Belsey (2005), a utilização das tecnologias 

de informação e comunicação serve para estes jovens - apelidados pelo autor como a 

geração “always on” - como uma espécie de “cordão umbilical digital” que os liga ao seu 

grupo de pares (Idem). Ora, contrariamente aos adultos que normalmente recorrem a este 

tipo de tecnologias somente com o propósito de realizar tarefas específicas, para muitos 

jovens estes aparelhos integram a generalidade das atividades que realizam no seu 

quotidiano (Belsey, 2005; Hinduja & Patchin, 2009; Hinduja & Patchin, 2015; Huang & 

Chou, 2010). Desta forma, ao crescerem na "Era Digital" facilmente compreendem que 

este tipo de tecnologias pode ser utilizado para variadíssimos fins (Hinduja & Patchin, 

2009), não sendo o bullying exceção.   

 Segundo Scaglione e Scaglione (2006), o "recreio da escola tem vindo a ser 

substituído em muitos casos pelo cyber espaço como forma de magoar os outros" (p.7), 

sendo que, na última década, os avanços na tecnologia têm contribuído para o surgimento 

de um novo tipo de bullying, designado na literatura por cyberbullying (Scaglione & 

Scaglione, 2006).  

 O cyberbullying apenas começou a ter destaque a partir do século XXI, em parte 

devido à cobertura que os media fizeram relativamente a casos de jovens que foram 

vítimas deste fenómeno e que acabaram por se suicidar (Dooley, Pyżalski & Cross, 2009; 

Tarshis, 2010; Tokunaga, 2010), o que nos leva a concluir que, enquanto objeto de estudo 

científico, o cyberbullying é relativamente recente. A investigação empírica tem vindo a 

focar-se na descrição do fenómeno e nos meios utilizados para a sua perpetração, na 

relação com as formas de bullying tradicionais, bem como na influência do género e da 

idade (Menesini & Spiel, 2012). 

Segundo Bill Belsey (2005), um dos primeiros autores a definir o conceito, o 

"cyberbullying envolve o uso de tecnologias de informação e comunicação para realizar 

comportamentos deliberados, repetidos e hostis, por parte de um indivíduo ou de um 

grupo, que se destinam a lesar outros". Para Patchin e Hinduja (2006), “o cyberbullying 

pressupõe um dano repetido e intencional infligido através de texto eletrônico" (p.152). 

Por sua vez, Smith et al. (2008) definem cyberbullying como "um ato agressivo e 

intencional realizado por um grupo ou por um indivíduo através de formas de contacto 

eletrónico, de forma repetida e ao longo do tempo, contra uma vítima que não se pode 

defender facilmente" (p.376). No mesmo sentido, Hinduja e Patchin (2009) definem o 

http://scholar.google.pt/citations?user=NAkI88UAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
http://scholar.google.pt/citations?user=nFeSF8MAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
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cyberbullying como "um dano intencional e repetido que é infligido através do uso de 

computadores, telemóveis, e outros aparelhos eletrónicos" (p.5). 

 Tokunaga (2010), de modo a estabelecer um conceito unificador do fenómeno, e 

após rever diversas definições presentes na literatura, propõe a seguinte definição: 

"cyberbullying é qualquer comportamento realizado através de meios de comunicação 

eletrónicos ou digitais por indivíduos ou grupos que, repetidamente, comunicam 

mensagens hostis e ou agressivas de forma a infligir dano ou desconforto a outros" 

(p.278).  

 

 

1.2.1. Meios e formas de Cyberbullying 

 

Segundo Kowalski, Limber e Agatson (2012), é importante fazer a distinção entre 

os meios pelos quais o cyberbullying é levado a cabo, por exemplo o e-mail ou os 

telemóveis, e os comportamentos que são realizados através desses meios e que podem 

ser descritos como cyberbullying. 

 

Meios utilizados no Cyberbullying  

 

1. Bullying através de mensagens de texto 

          As mensagens de texto são muito recorrentes no fenómeno do cyberbullying e 

podem ser enviadas por telemóveis ou por outro tipo de tecnologias que permita difundi-

las (Cheminais, 2008; Katz, 2012; Tarshis, 2010). Este serviço permite enviar e receber 

mensagens de texto curtas, cujo conteúdo passa por palavras, números ou combinações 

alfanuméricas (Beale & Hall, 2007). Em relação ao cyberbullying, o conteúdo destas 

mensagens geralmente é ameaçador, insultuoso, ou prejudicial para a vítima. Para além 

disso, as mensagens podem ter como finalidade difundir falsos boatos, humilhar, ou ainda 

excluir alguém (Cheminais, 2008; Katz, 2012; Tarshis, 2010). 

 

2. Bullying por imagens/videoclip através de câmaras de telemóveis 

          Geralmente recorre-se a fotografias tiradas por telemóveis cujo objetivo é humilhar 

ou lesar alguém, sendo remetidas para diversas pessoas ou publicadas num espaço online 

de acesso público. A título de exemplo, pode-se referir fotos íntimas que foram tiradas 

quando duas pessoas mantinham uma relação amorosa (Cheminais, 2008; Katz, 2012). 
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3. Bullying por chamada telefónica através de telemóvel 

          Aqui é possível referir as "chamadas silenciosas" que o agressor faz para a vítima, 

ou então o envio de mensagens abusivas em que o ofensor oculta a sua identidade ou 

utiliza o telemóvel de outra pessoa. Para além disso, o ofensor pode ainda utilizar o 

telemóvel da vítima para lesar outras pessoas, pensando estas que o proprietário do 

telemóvel é o responsável em causa (Cheminais, 2008; Katz, 2012;). 

 

4. Bullying por e-mail  

          O e-mail é um tipo de comunicação assíncrona3, acessível através da internet, que 

passa pelo envio de mensagens que podem ser difundidas para uma ou mais pessoas, 

sendo estas recebidas em contas particulares de e-mail (Willard, 2007). Relativamente ao 

cyberbullying, é possível referir o envio de e-mails amaçadores, em que geralmente o 

ofensor utiliza um pseudónimo inventado ou então o e-mail ou o nome de outra pessoa 

de forma a não ser detetado (Cheminais, 2008; Katz, 2012). Uma das razões pela qual o 

e-mail é uma das formas mais recorrentemente utilizadas no cyberbullying prende-se com 

o facto do ofensor ser capaz de divulgar de uma só vez para centenas de pessoas imagens 

ou outro tipo de informação sobre a vítima (Kowalski, Limber & Agatson, 2012). 

 

5. Bullying em salas de chat 

          As salas de chat são um tipo de comunicação síncrona e geralmente existem para 

que os utilizadores possam interagir sobre alguma área de interesse em específico4 

(Willard, 2007). Muitas vezes, os jovens que no mundo real dispõem de uma fraca rede 

de amigos recorrem a estas salas de forma a obter amizade ou algum tipo de intimidade 

com terceiros, podendo ser alvo de mensagens embaraçosas ou ameaçadoras (Cheminais, 

2008; Katz, 2012). Importa referir que, não raras vezes, os utilizadores destas salas não 

prestam a sua verdadeira identidade, falseando a idade, o género, a ocupação, o que pode 

ser útil para certos grupos de pessoas, nomeadamente os cyber stalkers e os predadores 

sexuais (Kowalski, Limber & Agatson, 2012). 

 

 

                                                           
3 As comunicações eletrónicas podem ser divididas em dois tipos: síncrona e assíncrona. Enquanto na primeira as pessoas contactam 
ao mesmo tempo, na segunda a comunicação só ocorre quando uma das partes receber a informação ou aceder a ela (Willard, 2007).  

 
4 “As salas de chat são ambientes online onde os indivíduos com interesses comuns se juntam para discutir questões particulares ou 
tópicos em tempo real” (Hinduja & Patchin, 2009, p.27). 
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6. Bullying através de mensagens instantâneas 

          O recurso a esta tecnologia é bastante popular não só entre os jovens, como também 

pelos adultos. As mensagens instantâneas permitem que indivíduos separados 

geograficamente possam comunicar de forma instantânea, havendo programas que 

também incluem a possibilidade de utilização de microfones e webcams (Hinduja & 

Patchin, 2009). Neste âmbito, e de forma sucinta, o ofensor envia à vítima mensagens 

desagradáveis ou ameaçadoras em tempo real (Cheminais, 2008; Hinduja & Patchin, 

2009; Katz, 2012).  

 

7. Bullying através de websites  

É possível referir a criação de blogues difamatórios, websites que têm por objetivo 

humilhar alguém ou então sites de votação (polling sites) (Cheminais, 2008; Katz, 2012). 

Em relação aos blogues, estes podem ser caracterizados como uma espécie de diário 

pessoal interativo na internet, em que a pessoa responsável pela página publica 

regularmente conteúdo e solicita comentários daqueles que a visitam (Willard, 2007). Já 

nos sites de votação, o ofensor faz o upload de uma fotografia da vítima e as pessoas que 

visitam o site podem avaliar certos aspetos físicos da mesma (Hinduja & Patchin, 2009). 

 

9. Bullying através de sites em redes sociais 

 As redes sociais online são plataformas na internet que incluem as seguintes 

características: 1) interação social entre duas ou mais pessoas; 2) permitem a criação de 

perfis pessoais nos quais as pessoas podem divulgar informação; 3) permitem a 

comunicação entre pessoas através de serviços de mensagens instantâneas ou de e-mail; 

4) incluem funções de pesquisa para que o utilizador seja capaz de pesquisar outros 

utilizadores com os quais possa comunicar. Este tipo de sites são propícios à prática de 

cyberbullying não só porque permitem a publicação de comentários, fotografias e vídeos, 

mas também porque é possível criar perfis ou contas falsas sobre alguém (Bauman, 2011).  

 Segundo Kowalski, Limber e Agatson (2012) este tipo de redes sociais podem ser 

utilizadas como “burn pages”, páginas na internet onde os jovens publicam boatos ou 

outro tipo de informação negativa sobre os seus colegas de escola. Para além disso, como 

modalidade das redes sociais que permite a prática de cyberbullying, os autores 

mencionam ainda os “social web sites” 5  

                                                           
5 Os “social web sites” permitem aos seus utilizadores fazer o upload, partilhar e comentar vídeos. Alguns dos “social web sites” mais 
populares são o Youtube e o Google Video. 
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Formas de cyberbullying 

 

Segundo Willard (2005), as oito principais formas de cyberbullying são: 

 

1. Flaming – Diz respeito a discussões realizadas através de mensagens eletrónicas cuja 

linguagem é vulgar e são perpetradas com sentimentos de raiva (Willard, 2005). Este tipo 

de comentários somente pretendem lesar a pessoa social e psicologicamente, bem como 

exercer autoridade sobre ela. Esta forma de cyberbullying geralmente ocorre nos espaços 

de discussão online, nos fóruns, e nas secções de comentários de notícias (Hinduja & 

Patchin, 2015).  

 

2. Harassment (assédio) - Envio repetido de mensagens insultuosas e desagradáveis 

(Willard, 2005).  

 

3. Denigration (difamação) – Difamar alguém no ciberespaço através do envio ou da 

publicação de rumores sobre essa pessoa cujo intuito é lesar a sua reputação (Willard, 

2005). Segundo Hinduja e Patchin (2015) a disseminação de rumores sobre alguém na 

internet pode ser levado a cabo muito facilmente e, por norma, é perpetrada com maior 

frequência pelas raparigas, em comparação com os rapazes. Assim, num curto espaço de 

tempo estas mensagens podem tornar-se virais e a generalidade dos alunos pode ter acesso 

a esse rumor e começar a tratar a vítima de forma pejorativa (idem).  

 

4. Impersonation (representação) – Fazer passar-se por outra pessoa e enviar ou publicar 

material de forma a prejudicá-la (colocar a pessoa em problemas, em perigo ou lesar a 

sua reputação) (Hinduja & Patchin, 2015;Willard, 2005). Para Hinduja e Patchin (2015), 

esta forma de cyberbullying não é tão recorrente como publicar fotografias, ou fazer 

comentários sobre terceiros, e requer maior planeamento e premeditação. Para além disso, 

segundo os autores, outra forma de impersonation que pode levar ao cyberbullying é o 

catfishing, que se refere à prática da criação de perfis falsos em que geralmente o intuito 

é atrair pessoas para um relacionamento amoroso que não corresponde à verdade (idem).   

 

5. Outing – Divulgação online de segredos, de informação constrangedora ou de imagens 

(Willard, 2005).  
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6. Trickery – Falar com alguém online no sentido de obter informação pessoal e depois 

divulgá-la (Willard, 2005). 

 

7. Exclusion (exclusão) – Excluir alguém de um grupo online de forma intencional e cruel 

(Willard, 2005). 

 

8. Cyberstalking – Assédio repetido e intenso de forma a denegrir e a provocar medo na 

vítima (Willard, 2005). Hoje em dia as redes sociais permitem aos stalkers obter 

informação sobre as vítimas de forma muito mais acessível, já que podem conectar-se aos 

seus perfis e obter informação pormenorizada, nomeadamente sobre os interesses 

pessoais, a sua rotina diária, etc… (Hinduja & Patchin, 2015).  

 

A par destas formas de cyberbullying, Kowalski, Limber e Agatson (2012) 

acrescentam o “happy slapping” e o “sexting”: 

a) Happy Slapping – Este fenómeno, que teve origem nas estações de metro em 

Inglaterra, caracteriza-se por grupos de jovens agredirem alguém com uma 

bofetada, cuja vítima pode ou não ser conhecida do ofensor, e o incidente ser 

gravado por jovens desse mesmo grupo através de telemóveis. Posteriormente, o 

vídeo é publicado na internet com o intuito de ser visualizado por inúmeras 

pessoas.  

 

b) Sexting – Diz respeito ao envio ou publicação de fotografias ou vídeos de alguém 

em poses de nudez ou semi-nudez através de mensagens de texto ou de outros 

meios eletrónicos. O fenómeno do sexting pode ser utilizado com intuito de 

prejudicar terceiros, quando, por exemplo, após o fim de um relacionamento 

amoroso, e como forma de vingança, um dos elementos do casal divulga na escola 

este tipo de fotografias do(a) ex companheiro(a). 

 

Por fim, Hinduja e Patchin (2015) apresentam ainda mais quatro formas de 

cyberbullying: 

a) Photoshopping – o termo é um neologismo referente a um software informático 

de edição de imagens muito popular, o Adobe Photoshop, e que no contexto do 

cyberbullying refere-se à manipulação de imagens em que a vítima é colocada 

num contexto comprometedor ou embaraçoso.   
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b) Confession Pages – são páginas na internet que permitem aos utilizadores 

partilhar segredos, rumores, ou qualquer outro tipo de conteúdo para que outros 

tenham acesso, mas sem reconhecer a identidade dos seus autores, podendo haver 

comentários cruéis e que claramente se identificam com o cyberbullying.  

 

c) Tagging and Untagging – Os tags são conexões que se estabelecem entre perfis 

ou contas online de pessoas com um determinado conteúdo nas redes sociais. 

Geralmente, os tags usam-se para identificar pessoas em fotografias ou em vídeos. 

No caso do cyberbullying, geralmente a vítima é identificada (tagged) numa 

determinada afirmação, imagem ou vídeo em que não se pretende associar.  

 

d) Ameaças físicas (physical threats) – formas de cyberbullying que passam por 

ameaças à segurança física e ao bem-estar da vítima, devendo merecer a atenção 

o mais atempada possível das autoridades, de modo a verificar-se se as ameaças 

em causa são ou não credíveis.  

 

 

1.2.2. Bullying e Cyberbullying 

 

 Para McQuade, Colt e Meyer (2009), o cyberbullying é uma extensão do bullying 

tradicional, contudo é realizado com recurso às novas tecnologias (Idem). Uma vez que o 

termo cyberbullying implica uma certa relação, ou uma variante do bullying tradicional, 

importa averiguar de que forma é que as três componentes que caracterizam o bullying 

tradicional (dano intencional; repetição; desequilíbrio de poder) se aplicam ou não ao 

cyberbullying.  

Desde logo, relativamente à questão da intenção do dano, não só se torna 

extremamente difícil determinar se de facto há ou não tal intento, como também, ao nível 

da tecnologia, na ausência de sinais para-linguísticos é possível que muitas vezes a 

mensagem seja interpretada de forma errónea (Smith, Barrio & Tokunaga, 2013; 

Vandebosch & Cleemput, 2009). Para além de ser relevante ter em conta as palavras, as 

imagens ou os sons, sempre que o material em causa for hostil ou malicioso e for notório 

que se destina claramente a prejudicar a vítima, é possível afirmar que o critério da 

intenção do dano se aplica (Langos, 2012).  

http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Samuel+C.+McQuade%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+P.+Colt%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nancy+B.+B.+Meyer%22
http://scholar.google.pt/citations?user=QyzMMdoAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
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Por outro lado, no que à repetição diz respeito surge um problema, já que é 

possível que um só indivíduo envie fotos comprometedoras ou faça comentários 

depreciativos para inúmeras pessoas de uma só vez, tendo assim um potencial de 

audiências mais amplo (Limber, Kowalski & Agatston, 2009; Slonje & Smith, 2008; 

Smith, Barrio & Tokunaga, 2013). Se o cyberbullying ocorrer em contexto privado, isto 

é, a interação ocorrer somente entre o ofensor e a vítima - aquilo que Langos (2012) 

caracteriza de cyberbullying direto - considera-se que há repetição se existirem múltiplos 

contactos. Já se ocorrer no contexto público – cyberbullying indireto segundo Langos 

(2012) -, considera-se desde logo que existe repetição uma vez que o conteúdo em causa 

pode ser difundido e passível de ser visualizado vezes sem conta por outras pessoas que 

não apenas a vítima (Langos, 2012).  

Finalmente, no bullying tradicional o desequilíbrio de poder é perspetivado pela 

incapacidade da vítima se defender ou de pôr termo ao comportamento, sendo que um 

indivíduo pode ter mais poder por ser maior, mais forte ou até mais popular. Contudo, no 

cyberbullying o dano é consumado independentemente da resposta da vítima, isto é, o 

ofensor pode ter mais poder simplesmente por ser capaz de difundir para múltiplas 

pessoas comentários negativos ou fotos... (Hinduja & Patchin, 2009; Hinduja & Patchin, 

2015; Huang & Chou, 2010; Limber, Kowalski & Agatston, 2009; Matos, Pessoa, Amado 

& Jäger, 2011; McQuade, Colt & Meyer, 2009; Smith, Barrio & Tokunaga, 2013). 

 Para além disso, ainda é possível identificar uma série de elementos que 

diferenciam claramente os dois fenómenos. Desde logo, contrariamente ao bullying 

tradicional, no cyberbullying o ofensor pode não ser identificado6 (Bauman, 2009; Belsey, 

2005; Limber, Kowalski & Agatston, 2009; Hinduja & Patchin, 2009; Matos, Pessoa, 

Amado & Jäger, 2011; McQuade, Colt & Meyer, 2009; Rogers, 2010; Slonje & Smith, 

2008). Por sua vez, o bullying tradicional ocorre sempre num determinado tempo e 

espaço, tendo a vítima um lugar seguro, por exemplo fora do contexto escolar, enquanto 

no cyberbullying o incidente pode ocorrer sempre que a vítima aceda à internet. Tal pode 

ser a qualquer hora do dia, seja em casa ou noutro sítio qualquer (Bauman, 2009; Belsey, 

2005; Dooley, Pyżalski & Cross, 2009; Hinduja & Patchin, 2009; Hinduja & Patchin, 

2015; Limber, Kowalski & Agatston, 2009; Matos, Pessoa, Amado & Jäger, 2011; 

McQuade, Colt & Meyer, 2009; Rogers, 2010; Slonje & Smith, 2008). Por outro lado, 

                                                           
6 O anonimato é uma das características do cyberbullying recorrentemente citadas na literatura. Neste sentido, apesar de haver 

investigações que demonstram que a maior parte das vítimas desconhece a identidade do ofensor (Acordinno & Acordinno, 2011; 

Li, 2007a), é possível encontrar estudos que concluem precisamente o oposto, isto é, que a generalidade das vítimas conhece, de 
facto, a identidade do ofensor (Huang & Chou, 2010; Juvonen & Gross 2008; Mishna, Cook, Gadalla, Daciuk & Solomon, 2010). 

http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Samuel+C.+McQuade%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+P.+Colt%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nancy+B.+B.+Meyer%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Samuel+C.+McQuade%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+P.+Colt%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nancy+B.+B.+Meyer%22
http://scholar.google.pt/citations?user=NAkI88UAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
http://scholar.google.pt/citations?user=nFeSF8MAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Samuel+C.+McQuade%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+P.+Colt%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nancy+B.+B.+Meyer%22
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como o cyberbullying opera fora do contexto escolar, muitas vezes torna-se difícil para 

os educadores identificarem a sua ocorrência (Limber, Kowalski & Agatston, 2009; 

McQuade, Colt & Meyer, 2009). Contudo, ao contrário de algumas formas tradicionais 

de bullying em que é difícil obter evidência da sua prática, no cyberbullying é possível 

guardar e obter os registos das comunicações nos telemóveis ou computadores, 

facilitando, assim, a sua investigação (Hinduja & Patchin, 2009; Limber, Kowalski & 

Agatston, 2009). Finalmente, uma vez que no cyberbullying não há confrontação cara-a-

cara com a vítima, os ofensores não percecionam os danos emocionais que os seus atos 

causam, o que contribui para a minimização de sentimentos de culpa e de empatia para 

com as vítimas (Kevorkian & D'Antona, 2008; Limber, Kowalski & Agatston, 2009; 

Rogers, 2010; Slonje & Smith, 2008). Steffgen, König, Pfetsch e Melzer (2009), numa 

investigação realizada no Luxemburgo a mais de 2000 estudantes, constataram que os 

jovens que reportaram praticar cyberbullying apresentaram níveis de empatia inferiores 

para com as vítimas, em comparação com aqueles que não praticavam este tipo de 

comportamentos. Também na Austrália, Campbell, Slee, Spears, Butler e Kift (2013) 

concluíram que a maior parte dos cyberbullies não considerou que o seu comportamento 

foi desagradável e que teve um impacto negativo na vítima.  

 

 

1.2.3. Prevalência 

 

Nos E.U.A, num estudo realizado à escala nacional a jovens que utilizavam 

recorrentemente a internet, Ybarra e Mitchell (2004a) verificaram que cerca de 19% dos 

inquiridos reportaram estar envolvidos no fenómeno de “assédio na internet” (online 

harassment). Por sua vez, também num estudo à escala nacional levado a cabo neste país, 

Ybarra, Mitchell, Wolak e Finkelhor (2006) verificam que cerca de 9% dos 1500 jovens 

inquiridos teriam reportado ter sido vítimas de “assédio na internet” no último ano. 

Também nos E.U.A, contando com uma amostra representativa da escala nacional de 

cerca de 1500 jovens que utilizavam a internet, Wolak, Mitchell e Finkelhor (2007) 

verificaram que cerca de 9% reportou ter sofrido “assédio na internet” no último ano. Por 

fim, e ainda no contexto norte-americano, numa investigação que incluiu mais de 20 000 

estudantes, Schneider, O’Donnell, Stueve e Coulter (2012) constataram que 15,8% dos 

inquiridos reportou ter sido vítima de cyberbullying nos últimos 12 meses. 

http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Samuel+C.+McQuade%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+P.+Colt%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nancy+B.+B.+Meyer%22
https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Meline+Kevorkian%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robin+D%27Antona%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 No Canadá, Li (2007a) verificou que cerca de ¼ dos estudantes inquiridos 

reportou já ter sido vítima de cyberbullying, enquanto cerca de 15% referiu já ter praticado 

este tipo de comportamentos sobre outros. Numa outra investigação levada a cabo por Li 

(2007b), a autora constata que cerca de um em cada três estudantes da sua amostra teria 

sido vítima de cyberbullying e um em cada cinco teria praticado este tipo de 

comportamentos sobre outros. Por outro lado, numa tentativa de estabelecer uma 

comparação entre o Canadá e a China, Li (2008) concluiu que um em cada quatro 

estudantes do Canadá teria reportado já ter sido vítima de cyberbullying, e um em cada 

três estudantes referiu já ter sido vítima deste tipo de comportamentos na China.  

 Em relação ao continente europeu, num estudo efetuado em Inglaterra, Smith et 

al. (2008) constataram que entre 5 a 10% da sua amostra reportou ter sido vítima de 

cyberbullying nos últimos meses anteriores ao estudo. Na Turquia, Aricak et al. (2008), 

contando com uma amostra de 269 alunos, concluíram que cerca de 35% dos inquiridos 

já teria praticado cyberbullying sobre terceiros. Por sua vez, em Espanha, Calvete, Orue, 

Estévez, Villardón e Padilla (2010), num estudo realizado a cerca de 1431 estudantes, 

com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, verificaram que cerca de 44% dos 

indivíduos da sua amostra reportou já ter praticado cyberbullying.  

No contexto português, em 2009, Amado, Matos, Pessoa e Jäger (2009) referiram 

que a escassez de estudos efetuados até então impedia que se obtivesse um panorama 

geral deste fenómeno em Portugal. Para além disso, os autores chamaram ainda à atenção 

da  

necessidade de uma investigação alargada e profunda que permita uma 

caracterização do fenómeno em Portugal, sobretudo entre as camadas mais jovens 

da população, e que ao mesmo tempo avance com a construção ou adaptação de 

modelos explicativos e interpretativos que possam vir a ter um verdadeiro impacto 

na prevenção dos fenómenos da violência (mormente do bullying e do 

cyberbullying) entre crianças e jovens das nossas escolas (Amado, Matos, Pessoa 

& Jäger, 2009, p. 307).  

Ainda assim, é possível citar algumas investigações realizadas em solo português, 

a maior parte das quais enquadradas no âmbito de dissertações de Mestrado. Desde logo, 

Campos (2009), contando com uma amostra de 115 indivíduos, constatou que 

aproximadamente 9% dos inquiridos reportou ser vítima e cerca de 6% de praticar 

cyberbullying. Também Bento (2011), com uma amostra de 305 estudantes, concluiu que 

cerca de 22% dos inquiridos já teria sido vítima e 9% já teria praticado cyberbullying. 
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Cruz (2011) verificou que cerca de 5% reportou já ter praticado cyberbullying sobre 

terceiros; cerca de 27% reportou já ter sido vítima; e cerca de 20% reportou já ter 

testemunhado situações de cyberbullying. Por sua vez, Pinto (2011) verificou que a maior 

parte dos indivíduos do seu estudo (cerca de 58%) já teria praticado algum tipo de 

comportamento que se enquadra no cyberbullying e cerca de 38% já teria sido vítima. Já 

Souza (2011), contando com uma amostra de 118 estudantes do ensino superior 

português, constatou que cerca de 18% dos inquiridos referiu já ter sido vítima de 

cyberbullying; cerca de 59% já testemunhou este tipo de incidentes; e nenhum elemento 

da amostra reportou alguma vez ter praticado este tipo de comportamentos. Por seu turno, 

Andrade (2012) concluiu que cerca de 6% dos jovens inquiridos reportou ter sido vítima 

de cyberbullying no ano letivo em que a investigação foi levada a cabo; cerca de 13% 

referiu ter conhecimento de alguém ter sido vítima e menos de 2% referiu ter praticado 

cyberbullying durante aquele período temporal. Por fim, Freire, Alves, Breia, Conceição 

e Fragoso (2014) verificaram que aproximadamente 20% dos jovens inquiridos já teria 

sido vítima de cyberbullying e a maior parte da amostra (cerca de 60%) admitiu conhecer 

alguém que foi vítima deste fenómeno.  

Recentemente, Hinduja e Patchin (2015), após reverem 74 investigações 

publicadas em revistas científicas internacionais até 2013, concluem que é possível 

afirmar que pelo menos um em cada cinco adolescentes já foi vítima de cyberbullying e 

cerca de um em cada seis já o praticou sobre outros.  

 Em termos de prevalência, e tal como é possível constatar, verifica-se que os 

valores oscilam bastante entre as diversas investigações. Hinduja e Patchin (2015) 

enumeram cinco razões que podem explicar este facto. Em primeiro lugar, os estudos 

incluíram nas suas amostras jovens de idades diferentes. Ora, relativamente a esta 

questão, constatou-se entre os diversos estudos que naqueles em que a amostra foi 

composta por indivíduos mais jovens houve uma menor tendência para se reportar 

cyberbullying. Em segundo lugar, estes investigadores referem que os estudos utilizaram 

diferentes metodologias de recolha de dados, nomeadamente ao nível dos inquéritos. Por 

outro lado, os critérios de seleção das amostras também não foram homogéneos. Assim, 

em alguns estudos os jovens tomaram a iniciativa de participar, sendo que nestes casos, 

para os autores, pode ser expectável que a amostra seja sobrerepresentada por indivíduos 

que foram vítimas de cyberbullying e que tenham maior motivação em partilhar as suas 

experiências. Em quarto lugar, os estudos utilizaram também diferentes períodos 

temporais na análise da prevalência. Deste modo, se por um lado existem investigações 
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que tiveram em conta todo o período de existência do inquirido, por outro há estudos que 

se centraram somente no último ano, ou ainda no último mês. Em quinto e último lugar, 

outra questão que contribui para as disparidades ao nível da prevalência, segundo Hinduja 

e Patchin (2015), prende-se com a forma como os estudos definem o próprio conceito de 

cyberbullying.  

 

 

1.2.4. Ocorrência simultânea de Bullying e Cyberbullying 

 

 Nos Estados Unidos da América, num estudo realizado à escala nacional, Ybarra 

e Mitchell (2004a) verificaram que cerca de 44% dos jovens que eram vítimas, 49% dos 

que eram ofensores e 56% dos que eram vítimas-ofensores de cyberbullying reportaram 

ser também vítimas de bullying tradicional. Beran e Li (2005), numa investigação 

realizada no Canadá, constataram que a maioria (mais de 64%) dos jovens que reportaram 

ser vítimas de cyberbullying, também seriam vítimas de bullying tradicional.  

Por sua vez, Li (2007a) constatou que aqueles que praticavam bullying tradicional 

teriam maior tendência para praticar cyberbullying, assim como as vítimas de bullying 

tradicional teriam maior propensão para ser vítimas de cyberbullying. Ybarra, Diener-

West e Leaf (2007) verificaram que mais de 1/3 (36%) dos indivíduos da sua amostra que 

reportaram ter sofrido pelo menos um incidente de "assédio na internet" (internet 

harassment) referiram também ser vítimas de bullying na escola. Num outro estudo 

levado a cabo por Beran e Li (2007), os autores referem que o bullying tradicional e o 

cyberbullying seriam fenómenos relacionados, apresentando as crianças vítimas de 

cyberbullying não só maior probabilidade de serem vítimas de bullying na escola, como 

também de exercerem cyberbullying sobre terceiros. Por sua vez, Smith et al. (2008) 

mencionam que geralmente as vítimas de cyberbullying seriam também vítimas de 

bullying tradicional, assim como aqueles que praticam cyberbullying geralmente praticam 

bullying tradicional.  

 No mesmo sentido, Hinduja e Patchin (2008) constataram a relação entre os dois 

fenómenos, sendo que os jovens que reportaram praticar bullying tradicional sobre outros 

teriam 2,5 vezes mais probabilidade de praticar cyberbullying sobre outros. Ao mesmo 

tempo, os jovens que referiram ser vítimas de bullying tradicional teriam igualmente 2,5 

vezes maior probabilidade de serem vítimas de cyberbullying. Resultados análogos foram 

encontrados na Bélgica por Vandebosch e Cleemput (2009). Os investigadores 

http://scholar.google.pt/citations?user=QyzMMdoAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
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concluíram a existência de uma forte relação entre o cyberbullying e o bullying 

tradicional, sendo que aqueles que praticavam bullying na escola, ou noutro contexto, 

geralmente também o faziam no mundo virtual, e aqueles que eram vítimas de bullying 

tradicional também eram vítimas de cyberbullying. Em linha de conta com as referidas 

investigações, Gradinger, Strohmeier e Spiel (2009) também corroboraram a presença 

simultânea dos dois fenómenos.  

Por sua vez, Rivers e Noret (2010), num estudo longitudinal realizado em 13 

escolas secundárias no norte de Inglaterra, com a duração de 4 anos, concluíram que, em 

relação aos rapazes, aqueles que eram vítimas de bullying tradicional tinham maior 

probabilidade de também serem vítimas de cyberbullying.  

Também Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla e Daciuk (2012), numa investigação 

realizada no Canadá a mais de 2000 estudantes, referem que os jovens envolvidos no 

fenómeno do cyberbullying (seja como vítimas, ofensores e vítimas-ofensores) teriam 

maior probabilidade de agir de forma violenta sobre os seus colegas na escola.  

Finalmente, num estudo longitudinal realizado no Chipre a cerca de 1416 jovens, 

Fanti, Demetriou e Hawa (2012) constataram a relação entre a perpetração de bullying 

tradicional e o cyberbullying, bem como entre a vitimação de bullying tradicional e de 

cyberbullying.  

 Após a análise das diversas investigações é possível concluir que o bullying e o 

cyberbullying são fenómenos interrelacionados, uma vez que a generalidade da evidência 

empírica produzida neste âmbito demonstra que grande parte dos indivíduos envolvidos 

no fenómeno de cyberbullying, seja como vítima, ofensor, ou vítima-ofensor, também 

estão envolvidos no bullying tradicional como vítimas ou ofensores. Assim, para Li 

(2007a) o cyberbullying mais não é que um fenómeno que se insere no contexto do 

bullying, mas que simplesmente opera num “novo território”, aquilo que a autora designa 

por “vinho velho em garrafas novas” (new bottle but old wine). No mesmo sentido, os 

resultados da investigação de Juvonen e Gross (2008) levaram os investigadores a 

concluir que o ciberespaço acaba por ser utilizado como uma extensão dos recreios 

escolares e que “é fundamental reconhecer que os aparelhos de comunicação eletrónicos 

não são a causa do problema entre os jovens, mas são, literalmente, as ferramentas.” 

(p.503). Para além disso, Hinduja e Patchin (2008) afirmam que aqueles que praticam 

bullying podem estar a adaptar-se às novas transformações tecnológicas, socorrendo-se 

de novos meios para maltratar terceiros. Para os autores, aqueles que têm tendência para 
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praticar estes comportamentos fazem-no independentemente do contexto, seja ele o 

mundo real ou o virtual.  

No que diz respeito àqueles que são vítimas de bullying tradicional e 

simultaneamente de cyberbullying, Ybarra e Mitchell (2004a) afirmam que para certos 

jovens "a internet pode simplesmente ser uma extensão do recreio, em que a vitimação 

continua depois da campainha pela noite dentro" (p.1313). Por sua vez, Beran e Li (2005) 

também indicam que o cyberbullying pode ser perspetivado como uma extensão do 

bullying que é realizado nas escolas. Os investigadores colocam ainda a questão inversa, 

isto é, a possibilidade da prática de cyberbullying poder potenciar a prática de bullying 

tradicional, já que o carácter anónimo que muitas vezes pauta este fenómeno pode 

contribuir para que o ofensor não seja sancionado e, desta forma, possa continuar a lesar 

a vítima quando esteja em contacto direto com ela.  

Na Alemanha, Riebel, Jäger e Fischer (2009) concluem que o cyberbullying 

poderá ser mais uma das estratégias utilizadas no fenómeno do bullying. À semelhança 

de outros estudos citados anteriormente, os investigadores verificaram que a maior parte 

dos jovens envolvidos no cyberbullying também estariam envolvidos no bullying 

tradicional com a mesma ordem de papéis, isto é, aqueles que praticam bullying 

tradicional tendem a praticar cyberbullying e aqueles que são vítimas de bullying 

tradicional também tendem a ser de cyberbullying. Tal como Beran e Li (2005), para os 

investigadores estes resultados demonstram que o bullying realizado no contexto escolar 

prolonga-se no ciberespaço. 

Beran e Li (2007) afirmam ainda que é possível que os jovens que são vítimas de 

bullying tradicional possam praticar cyberbullying como forma de retaliação, de vingança 

contra os agressores. Ora, tal hipótese está patente num dos tipos de cyberbullies 

referenciado por Aftab (2014), o Power-Hungry ou Revenge of the Nerds, em que 

geralmente o perfil do ofensor pauta-se por ser vítima de bullying tradicional; por ser 

fisicamente mais pequeno; por não ser considerado popular e por ter competências 

desenvolvidas em relação à utilização de tecnologias, agindo com o intuito de intimidar 

ou embaraçar a vítima (Idem). Neste contexto, König, Gollwitzer e Steffgen (2010) 

constataram que mais de metade dos inquiridos que reportaram ser vítimas de bullying 

tradicional e que posteriormente se tornaram cyberbullies referiram que pelo menos 1/4 

das suas vítimas eram pessoas que exerceram bullying tradicional sobre eles 

anteriormente. Os investigadores concluem, assim, que tais comportamentos podem ser 

motivados por sentimentos de vingança. Todavia, importa ainda salientar que há estudos 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FJ%25C3%25A4ger&ei=wVBZVPAfz95q2KOCmAw&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D2.80.15.46%26ts%3D1415139521469007%26auth%3Dtbu2ukipqyo65dukxjhlfvc4gn634v7i%26rndm%3D0.8503095631022006&v6s=2&v6t=6049&usg=AFQjCNFG5Kyza9QxMCDQ86E85GRZO74s3Q&bvm=bv.78677474,d.d2s
http://scholar.google.pt/citations?user=Kw_xYcIAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
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que não comprovaram tal evidência, nomeadamente o de Juvonen e Gross (2008), em que 

os investigadores referem que somente uma pequena minoria dos jovens que reportaram 

ser vítimas de bullying tradicional e que acabaram por retaliar o fizeram através de meios 

eletrónicos7.  

 Por outro lado, convém referir que na literatura científica está bem patente a 

tendência do denominado grupo bully-victims, isto é, indivíduos que simultaneamente são 

ofensores e vítimas de cyberbullying (Acordinno & Acordinno, 2011; Bauman, 2009; 

Beran & Li, 2007; Erdur-Baker, 2010; Huang & Chou, 2010; Li, 2007a; Mishna, Khoury-

Kassabri, Gadalla & Daciuk, 2012; Pinto, 2011; Smith et al., 2008; Vandebosch e 

Cleemput, 2009; Walrave & Heirman, 2011; Ybarra & Mitchell, 2004a). Para 

Vandebosch e Cleemput (2009) tal poderá indiciar a existência de reações em cadeia no 

fenómeno do cyberbullying, em que "os perpetradores tornam-se vítimas e as vítimas 

perpetradores" (p.20). Bauman (2009) coloca a hipótese dos comportamentos descritos 

como cyberbullying serem, em boa verdade, conflitos/agressões (cyberconflict-

aggression) recíprocos realizados no ciberespaço através das tecnologias. Já Huang e 

Chou (2010) referem que no ciberespaço qualquer pessoa que domine estas tecnologias 

pode lesar um terceiro, o que permitirá explicar a maior presença do grupo bully-victims 

e o reforço do fenómeno de transformação de papéis (vítima-ofensor). 

De modo a finalizar este tema, convém citar ainda algumas investigações que 

procuraram compreender em que direção ocorre a sobreposição entre o fenómeno do 

bullying tradicional e do cyberbullying. Desde logo, Kowalski, Morgan e Limber (2012), 

num estudo realizado nos E.U.A e que contou com a participação de mais de 4000 jovens, 

concluíram que, em termos de causalidade, os resultados indicam que há maior 

probabilidade do bullying tradicional ocorrer primeiro que o cyberbullying. Para além 

disso, os investigadores constataram que os jovens que são vítimas de bullying tradicional 

têm maior probabilidade de ser vítimas de cyberbullying. Por último, os dados 

demonstram que é provável que aqueles que praticam bullying tradicional também 

comecem a fazê-lo através dos meios eletrónicos e se tornem também eles vítimas de 

cyberbullying.  

Em Espanha, através da realização de um estudo longitudinal, Del Rey, Elipe e 

Ortega-Ruiz (2012) verificaram que o envolvimento prévio no bullying tradicional é um 

preditor do envolvimento futuro no cyberbullying, todavia o inverso não se constatou, 

                                                           
7 Ver também Acordinno e Acordinno (2011) e Kowalski, Morgan e Limber (2012). 

http://scholar.google.pt/citations?user=QyzMMdoAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
http://scholar.google.pt/citations?user=QyzMMdoAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
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isto é, o facto de alguém ser inicialmente vítima/agressor de cyberbullying e tornar-se à 

posteriori vítima/ofensor de bullying tradicional. Também Sticca, Ruggieri, Alsaker e 

Perren (2013), num estudo longitudinal realizado na Suíça, concluíram não só que a 

prática de bullying tradicional seria um fator de risco da prática de cyberbullying, como 

também que aqueles que praticam bullying tradicional teriam quatro vezes mais 

probabilidade de nos meses seguintes praticar cyberbullying.  

 

 

1.2.5 Cyberbullying e Género 

 

Li (2005), num estudo realizado no Canadá a 177 jovens, constatou que cerca 60% 

daqueles que reportaram ser vítimas de cyberbullying eram do género feminino, e mais 

de 50% daqueles que praticavam cyberbullying sobre outros eram do masculino. Numa 

outra investigação, Li (2006) concluiu que, apesar de não ter verificado diferenças 

significativas ao nível da vitimação, os indivíduos do género masculino teriam mais 

probabilidade de praticar bullying e cyberbullying, em comparação com o feminino. Por 

sua vez, Aricak et al. (2008) referem que os rapazes teriam maior probabilidade não só 

de ser vítimas, como também ofensores e vítimas-ofensores de cyberbullying.  

Apesar de Slonje e Smith (2008) praticamente não terem encontrado diferenças 

significativas quanto ao género, os investigadores verificaram que os rapazes teriam 

maior tendência a estarem envolvidos no cyberbullying. Da mesma forma, na 

investigação de Gradinger, Strohmeier e Spiel (2009), dos indivíduos que reportaram ter 

praticado alguma vez cyberbullying, 8% eram do sexo masculino e apenas 3% do 

feminino.  

Por outro lado, Wang, Iannotti e Nansel (2009), num estudo realizado à escala 

nacional nos E.U.A, contando com uma amostra de mais de 7000 jovens, verificaram que, 

em relação ao cyberbullying, os rapazes teriam mais probabilidade de serem ofensores e 

as raparigas vítimas. Em Espanha, Calvete, Orue, Estévez, Villardónm e Padilla (2010) 

concluíram que os rapazes estariam envolvidos mais frequentemente que as raparigas na 

prática de cyberbullying. 

 Já no contexto asiático, em Taiwan, Huang e Chou (2010) constataram diferenças 

significativas quanto ao género, sendo que os rapazes reportaram ser mais vítimas ou 

ofensores de cyberbullying, comparativamente com as raparigas. Por seu turno, na 

Bélgica, num estudo realizado a 1318 jovens estudantes de escolas secundárias, Walrave 
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e Heirman (2011) concluíram que as raparigas teriam maior probabilidade de serem 

vítimas e os rapazes maior tendência para praticarem cyberbullying. Por fim, no Chipre, 

Fanti, Demetriou e Hawa (2012) verificaram que os rapazes, em comparação com as 

raparigas, teriam maior probabilidade de reportar todas as formas de bullying (tradicional 

e cyberbullying).  

Contrariamente aos estudos anteriores que indicavam que os rapazes teriam maior 

probabilidade de praticar e/ou de serem vítimas de cyberbullying em relação às raparigas, 

em Inglaterra, Smith, Mahdavi, Carvalho e Tippett (2006) constataram que o género 

feminino teria mais probabilidade de ser vítima de cyberbullying. Numa investigação 

realizada à escala nacional nos E.U.A, contando com uma amostra de cerca de 3767 

alunos do ensino secundário, Kowalski e Limber (2007) verificaram que o género 

feminino estaria excessivamente representado no grupo de indivíduos que reportou ter 

sido vítima de cyberbullying, bem como nos que seriam simultaneamente vítimas e 

ofensores destes comportamentos. Por sua vez, ainda no contexto norte-americano, Snell 

e Englander (2010) concluíram que os indivíduos do género feminino estavam envolvidos 

com mais frequência em comportamentos de cyberbullying, quer como vítimas quer como 

ofensores, em comparação com o masculino.  

Apesar de não terem verificado diferenças significativas quanto em género 

relativamente àqueles que somente eram vítimas ou ofensores, também Mishna, Khoury-

Kassabri, Gadalla e Daciuk (2012) constataram que as raparigas teriam maior 

probabilidade que os rapazes de serem simultaneamente vítimas e ofensores de 

cyberbullying. Também Schneider, O’Donnell, Stueve, e Coulter (2012) concluíram na 

sua investigação que, apesar das diferenças não serem grandes, em comparação com os 

rapazes, as raparigas reportaram níveis de vitimação superiores não só de cyberbullying, 

como também de bullying tradicional.  

Kowalski, Morgan e Limber (2012) referem que as raparias que seriam vítimas de 

bullying tradicional com a mesma frequência que os rapazes teriam maior probabilidade 

de serem vítimas de cyberbullying. Por sua vez, os rapazes que praticavam cyberbullying 

teriam maior probabilidade que as raparigas de serem simultaneamente vítimas deste 

mesmo fenómeno. Por fim, os investigadores identificam o seguinte padrão: da vitimação 

tradicional para perpetração de cyberbullying, em relação às raparigas; e da perpetração 

de cyberbullying para a vitimação deste mesmo fenómeno, para os rapazes.  

 Finalmente, é ainda possível encontrar na evidência empírica estudos que 

demonstram a inexistência de diferenças significativas quanto ao género (Bauman, 2009; 



36 
 

Hinduja & Patchin, 2008; Mishna, Cook, Gadalla, Daciuk & Solomon, 2010; Smith et al., 

2008; Tokunaga, 2010; Williams & Guerra, 2007).  

 Em suma, no que diz respeito ao cyberbullying e ao género, conclui-se que a 

evidência empírica não é consensual, sendo possível categorizar três tipos de estudos: 1) 

aqueles que indicam que os indivíduos do sexo masculino têm maior probabilidade de 

praticar e/ou de serem vítimas de cyberbullying; 2) os que referem precisamente o 

contrário, isto é, que as raparigas têm maior probabilidade de serem vítimas e/ou de 

praticarem cyberbullying; 3) estudos que não encontraram diferenças significativas ao 

nível do género na perpetração/vitimação deste fenómeno.  

 

 

1.2.6 Prevenção/Resposta 

 

 Prevenir a ocorrência do cyberbullying requer uma estratégia conjunta e articulada 

entre os professores, os pais, os estudantes e os diversos elementos da comunidade. Desde 

logo, os professores devem avaliar a prevalência e o impacto que o cyberbullying possa 

ter na comunidade escolar, para que os recursos possam ser canalizados nos grupos que 

estão em maior risco. Isto é possível através da aplicação de inquéritos anónimos não só 

aos estudantes e aos respetivos encarregados de educação, como também aos restantes 

profissionais do estabelecimento de ensino.  

Outra estratégia que deve ser levada a cabo pela escola prende-se com a formação 

dos professores, restantes funcionários, alunos e dos pais relativamente ao cyberbullying 

(Beale & Hall, 2007; Englander, 2012; Feinberg & Robey, 2009; Freire, Alves, Breia, 

Conceição & Fragoso, 2014; Hinduja & Patchin, 2015). As escolas podem solicitar a 

especialistas nesta área que façam apresentações para os professores e restantes 

funcionários, de modo a informá-los do que a investigação científica tem descoberto sobre 

o fenómeno, como este se caracteriza, que impacto tem junto dos estudantes, e que 

estratégias podem ser levadas a cabo para prevenir, identificar e mitigar a sua ocorrência8. 

Posteriormente, os professores devem transmitir a informação aos seus alunos, 

explicando-lhes como utilizar a internet de forma segura e responsável e que princípios 

                                                           
8 A título de exemplo, no âmbito do projeto CyberTraining que contou com a participação de oito países europeus, desenvolveu-se o 

manual Agir contra o cyberbullying, que se destina a formadores que realizem formação sobre o cyberbullying junto de jovens, pais 
e agentes escolares. Este manual contempla não só uma vertente teórica que aborda o conceito do cyberbullying, os comportamentos 

em causa e os meios pelos quais pode ser levado a cabo, como também uma parte mais pragmática direcionada para o trabalho que 

deve ser feito respetivamente com os pais, com as escolas e com os jovens (Matos, Pessoa, Amado & Jäger, 2011).  
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devem pautar a sua conduta em todo o tipo de atividades que realizam online (Beale & 

Hall, 2007; Hinduja & Patchin, 2015). A título de exemplo, as escolas podem solicitar o 

apoio das autoridades locais, nomeadamente aos departamentos que se dedicam ao 

cibercrime, para que os agentes possam dar palestras relativamente a práticas seguras 

quando se navega na internet9 (Beale & Hall, 2007). As escolas devem trabalhar com os 

seus alunos competências como a capacidade de estabelecer empatia com terceiros, de 

resolução de problemas e de tomada de decisão (Willard, 2005). Deve ser incutido aos 

alunos a necessidade de “fazer uma pausa” antes de publicar o que quer que seja na 

internet, não deixando que estados emocionais, ou mesmo a urgência na resposta, possa 

interferir na racionalidade e ponderação das suas ações (Hinduja & Patchin, 2015). Os 

jovens devem ser devidamente informados das consequências legais que este fenómeno 

acarreta, bem como do impacto que o cyberbullying causa a terceiros (Willard, 2005). 

Convém referir ainda a importância das escolas promoverem um “clima escolar” 

saudável, em que todos os profissionais se empenhem na criação de um ambiente de 

conforto e segurança e procurem apoiar os alunos em múltiplas setores, nomeadamente 

ao nível do seu bem-estar emocional, da aprendizagem, do aproveitamento escolar e ainda 

da promoção da autoestima10(Hinduja & Patchin, 2015).  

Por fim, as escolas também podem trabalhar conjuntamente com outros 

estabelecimentos de ensino locais no sentido de fornecer informação para toda a 

comunidade escolar ao nível da prevenção do cyberbullying (Beale & Hall, 2007), sem 

esquecer os encarregados de educação, de modo a que estes também o façam junto do 

seus educandos (Beale & Hall, 2007; Hinduja & Patchin, 2015).  

Perante o conhecimento da ocorrência de cyberbullying entre alunos, as escolas 

têm o dever de reagir. Desde logo, os professores devem transmitir o sucedido aos pais 

dos alunos envolvidos (Englander, 2012; Hinduja & Patchin, 2015). Para além disso, e 

caso seja possível, é importante guardar cópia do conteúdo que esteve em causa no 

incidente, não só para evitar que este seja posteriormente alterado/eliminado, como 

também identificar o seu autor. Se eventualmente o incidente comprometer o “clima 

escolar” do estabelecimento de ensino, a escola deve aplicar algum tipo de medida 

                                                           
9 Em Portugal, entre as inúmeras temáticas abordadas nas ações de sensibilização e formação promovidas no âmbito do Programa 

Escola Segura da Polícia de Segurança Pública (P.S.P), consta a “utilização da internet”. Também a Guarda Nacional Republicana 

(G.N.R) realiza ações de sensibilização e formação alargadas a toda a comunidade educativa relativamente à utilização segura e 
responsável da internet. 

  
10 Num estudo realizado por Hinduja e Patchin (2015), os investigadores concluíram que nas escolas em que a perceção do clima 
escolar por parte dos jovens assumiu valores mais baixos registaram-se maiores índices de prevalência de cyberbullying.   
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sancionatória, nomeadamente a suspensão do aluno, contudo é preferível que estes 

problemas sejam resolvidos informalmente e com a máxima descrição possível.  

 Por fim, as escolas podem instalar nos seus servidores informáticos software que 

filtre informação imprópria, nomeadamente através do site blocking e do content 

monitoring. Em relação ao primeiro, o utilizador fica interdito de aceder a uma série de 

sites previamente definidos como inadequados. Já o segundo utiliza um sistema de 

bloqueio de determinadas palavras-chave também elas definidas previamente (Hinduja & 

Patchin, 2015). A supervisão levada a cabo pela escola torna-se importante ao nível da 

prevenção, deteção e dissuasão da ocorrência destes incidentes, já que os estudantes que 

os pratiquem têm consciência que provavelmente serão identificados e alvo de 

consequências. A par das tecnologias referidas anteriormente, as escolas podem recorrer 

também a análises de conteúdo inteligente (intelligent content analysis), que controlam 

todo o tipo de atividade que os jovens desempenham online e detetam conteúdo 

“suspeito” que pode ser analisado à posteriori pelos adultos. Por fim, há ainda tecnologia 

que permite visualizar em tempo real todas as tarefas que terceiros desempenham nos 

computadores (Willard, 2005).   

  A par dos professores, os pais são uma peça crucial na prevenção da prática de 

cyberbullying. Tal como referindo anteriormente, ao contrário dos jovens de hoje, muitos 

adultos que não cresceram na “Era Digital” não dominam facilmente as novas 

tecnologias, os tais “imigrantes digitais”, utilizando-as apenas para a realização de certas 

tarefas. Desde logo, é importante que os pais aprofundem conhecimentos e trabalhem 

competências ao nível das novas tecnologias de informação e comunicação, para que 

possam compreender as atividades que os seus filhos realizam quando recorrem a elas 

(Keith & Martin, 2005).  

Os pais devem colocar os computadores em espaços que tenham fácil acesso e 

visibilidade de modo a monitorizar mais facilmente as atividades que os filhos realizam 

no computador (Feinberg & Robey, 2009). Para além disso, é importante que os pais 

mantenham uma relação de confiança com os filhos, fomentando o diálogo, de modo a 

que os jovens não se sintam inibidos em conversar sobre incidentes que ocorram online 

(Hinduja & Patchin, 2015). Assim, os pais não devem desencorajar/desvalorizar as 

atividades que estes realizam online, sob pena dos jovens considerarem que estes não 

compreendem, nem são as pessoas indicadas para conversar sobre este tipo de 

experiências (Englander, 2012). Os pais devem alertar os seus filhos sobre o fenómeno 

do cyberbullying e encorajá-los a reportar este tipo de comportamentos. Por outro lado, 
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devem consciencializá-los sobre a gravidade e as consequências que o cyberbullying 

causa a terceiros (Beale & Hall, 2007; Englander, 2012; Feinberg & Robey, 2009).  

Os pais devem delimitar claramente que tipo de comportamentos devem ou não 

ser levados a cabo através de meios eletrónicos, e é importante que os jovens percebam 

que o acesso às tecnologias pode ser-lhes vedado caso as utilizem para lesar terceiros 

(Hinduja & Patchin, 2015). Estes devem ainda transmitir-lhes que as regras que pautam 

a sua conduta nos diversos contextos em que se inserem aplicam-se de igual forma quando 

navegam na internet, devendo prevalecer o princípio do respeito pelo outro e do cuidado 

na utilização da linguagem, de não mentir e de ter em consideração que nada do que se 

passa na internet é verdadeiramente privado (Englander, 2012). Quanto mais cedo os pais 

incutirem práticas seguras e responsáveis na utilização da internet, mais provável será que 

as crianças adquiram esses hábitos com o passar do tempo (Hinduja & Patchin, 2015). 

Finalmente, os pais, a par dos estabelecimentos de ensino, também podem instalar 

software que permita filtrar o acesso a informação e/ou controlar as atividades que os 

jovens realizam online (Feinberg & Robey, 2009).   

 Quanto aos estudantes, estes devem adotar uma série de estratégias que previnam 

a vitimação de cyberbullying, tais como nunca fornecer informação pessoal online, 

especialmente se não conhecerem a identidade da pessoa com quem contactam e não 

expor nem fornecer a outras pessoas a password do seu e-mail ou de contas em redes 

sociais (Hinduja & Patchin, 2015; Keith & Martin, 2005).  

 Caso os jovens sejam vítimas de cyberbullying há uma série de ações que devem 

levar a cabo, desde logo reportar o incidente a um adulto e não retaliar, uma vez que tal 

comportamento pode contribuir para que o ofensor reforce a prática dos comportamentos. 

Por sua vez, caso consigam estabelecer algum tipo de contacto com o ofensor, devem 

solicitar-lhe que pare com aquelas ações e que retire qualquer tipo de conteúdo que seja 

lesivo para a vítima. A vítima pode também simplesmente ignorar ou bloquear o ofensor. 

Para além disso, a vítima deve guardar uma cópia do conteúdo em causa e, caso consiga 

identificar a identidade do ofensor, pode enviá-la para os pais deste e solicitar ajuda para 

que os comportamentos cessam o mais rapidamente possível. Por sua vez, as vítimas 

devem também pedir apoio junto de psicólogos escolares, dos seus professores e, caso 

sintam que a sua integridade física esteja a ser ameaçada, devem reportar às autoridades 

(Feinberg & Robey, 2009).   

 Finalmente, é importante que os professores e os pais estejam atentos a uma série 

de sinais que podem indiciar que os jovens tenham sido vítimas de cyberbullying, como 
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por exemplo ocorrer uma alteração repentina na forma como utilizam as tecnologias, 

nomeadamente por deixarem de o fazer ou de se recusarem a utilizá-las quando 

solicitados. Para além disso, os jovens que experienciaram este tipo de comportamentos 

podem sentir-se nervosos ou demonstrar sintomas de ansiedade quando recebem algum 

tipo de mensagem ou notificação, ou então podem expressar emoções de raiva, 

aborrecimento ou tristeza quando interagem online. Estes jovens podem ainda evitar falar 

sobre as suas atividades online.  

Por último, há elementos que indiciam que um jovem possa estar a praticar 

cyberbullying sobre terceiros, nomeadamente quando se ri excessivamente ao utilizar 

aparelhos eletrónicos; evita falar sobre as atividades que realiza online; utiliza várias 

contas online, ou então utiliza uma conta que não lhe pertence; esconde o aparelho 

eletrónico quando algum adulto está por perto, ou então muda rapidamente de página no 

computador; utiliza o seu computador várias horas durante a noite e fica muito aborrecido 

se não o conseguir fazer; apresenta problemas de comportamento em contexto escolar e 

é alvo de medidas disciplinares (Hinduja & Patchin, 2015).  
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Objetivos 

 

O objetivo principal desta investigação foi descrever a magnitude e as 

características do cyberbullying em jovens estudantes portugueses, bem como as 

características dos intervenientes em questão. Para além disso, teve como objetivos 

específicos:  

 

1) Descrever a relação entre bullying tradicional e cyberbullying. 

i. Será que aqueles que são vítimas de bullying tradicional tendem a ser 

vítimas de cyberbullying? 

 

ii. Será que aqueles que são vítimas de bullying tradicional tendem a 

praticar cyberbullying? 

 

iii. Será que aqueles que praticam bullying tradicional tendem a praticar 

cyberbullying ?  

 

iv. Será que aqueles que são vítimas de cyberbullying tendem a praticar 

este tipo de comportamentos sobre outros?  

 

2) Descrever as características dos intervenientes no cyberbullying. 

i. Será que há diferenças estatisticamente significativas quanto ao género 

em relação àqueles que são vítimas/ofensores de cyberbullying?  

 

ii. Será que as vítimas de cyberbullying conhecem a identidade do ofensor?  

 

iii. Será que as vítimas de cyberbullying relatam este tipo de 

acontecimentos?  
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3) Descrever por quê e como o fenómeno do cyberbullying se processa.  

i. Que tipo de comportamentos são mais recorrentes no cyberbullying?  

 

ii. O que motiva a prática de cyberbullying?  

 

 

2.2 Desenho de investigação 

 

Esta investigação, que tem por base a metodologia quantitativa11, assenta num 

estudo transversal de natureza descritiva, o qual permite "descrever simplesmente um 

fenómeno ou um conceito relativo a uma população, de maneira a estabelecer as 

características desta população ou de uma amostra desta" (Fortin, 1999, p.163)12.  

 

 

2.3 Amostra 

 

O método de amostragem seguido foi a amostragem probabilística, 

nomeadamente a "amostragem em cachos"13. A população alvo foram todos os jovens 

estudantes com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos que frequentavam 

estabelecimentos de ensino secundário públicos no concelho de Chaves, distrito de Vila 

Real. De forma a realizar o estudo em contexto escolar, foi requerida autorização à 

Direção Geral de Educação, a qual aprovou não só o tipo de estudo, como também o 

inquérito que serviu de base à recolha da informação. De entre as três escolas secundárias 

públicas do concelho de Chaves foram selecionadas aleatoriamente duas: a Escola 

Secundária Dr. António Granjo e a Escola Secundária Dr. Júlio Martins.  

                                                           
11 A metodologia quantitativa tem por objetivo o desenvolvimento e a validação de conhecimentos, permitindo a generalização de 

resultados, bem como a predição e controlo de variáveis (Fortin, 1999). 

 

12 Segundo Fortin (1999), “o objetivo do estudo descritivo consiste em descriminar os fatores determinantes ou conceitos que, 

eventualmente, possam estar associados ao fenómeno em estudo. São procuradas as relações entre os conceitos a fim de obter um 

perfil geral do fenómeno, mas o exame dos tipos e dos graus de relações não é o objetivo deste nível de investigação” (p.162). 

 

13 Na amostragem em cachos os elementos da população são retirados de forma aleatória por cachos e não por unidades. De forma 

ilustrativa, Fortin (1999) cita o seguinte exemplo: “(…) um investigador deseja estudar uma amostra de crianças provenientes de todas 

as escolas de uma região. Ele vai então tirar ao acaso uma amostra de escolas de entre as escolas da região. Nestas, escolherá ao acaso 

determinadas turmas e, em cada turma, escolherá ao acaso o número de crianças desejadas.” (p.207). 
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De seguida, após reuniões presenciais com os diretores de cada um dos 

estabelecimentos de ensino selecionados e de lhes ter sido explicado o âmbito, os 

objetivos, a metodologia e os procedimentos de recolha dos dados, ambos aceitaram que 

os alunos do seu estabelecimento de ensino participassem na investigação.  

Relativamente à amostra, de entre as turmas do 7º ao 12º ano (período escolar que 

abarca o requisito de idade compreendida entre os 12 e os 18 anos) de ensino regular, o 

diretor de cada um dos estabelecimentos de ensino selecionou aleatoriamente seis turmas. 

De seguida, de entre as turmas selecionadas, cada diretor de turma solicitou a colaboração 

voluntária de todos os alunos na participação no estudo. Relativamente aos alunos 

menores de idade, antes de preencherem o inquérito que serviu de base à recolha dos 

dados, os seus encarregados de educação, caso autorizassem, teriam que assinar uma 

declaração como consentiam que o seu educando(a) a participasse no estudo.14  A amostra 

final contou com 194 indivíduos. 

 

 

2.4 Definição de conceitos, métodos de recolha e análise dos dados 

 

 Na presente investigação, solicitou-se aos jovens selecionados que respondessem 

individualmente a um inquérito anónimo, concebido para aferir questões relacionadas 

com o bullying e o cyberbullying15. Em relação ao bullying, o conceito foi definido tendo 

em conta a definição apresentada por Olweus (2003), um dos pioneiros no estudo do 

fenómeno. Segundo o autor, “um estudante é vítima de bullying quando ele ou ela é 

exposto, repetidamente e ao longo do tempo, a ações negativas por parte de um ou mais 

estudantes” (Olweus, 1993, p.9 cit in Olweus, 2003). Assim, e tendo por base um 

questionário desenvolvido por Olweus, o Olweus Bullying Questionnaire (Olweus, 2007), 

a presente investigação teve em conta as seguintes “ações negativas” que caracterizam o 

bullying: 

 Dizer coisas más ou que magoam a pessoa em causa, ou ainda fazer troça ou 

chamar nomes maldosos ou que magoam essa pessoa.  

 

                                                           
14 Ver Anexo 1.  

 
15 Ver Anexo 2.  
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 Ignorar completamente ou excluir essa pessoa do seu grupo de amigos ou deixá-

la propositadamente de fora sobre certos assuntos.  

 

 Bater, pontapear, empurrar ou ameaçar ou ainda fechar essa pessoa dentro de 

compartimentos. 

 

 Contar mentiras ou espalhar falsos rumores sobre essa pessoa ou mandar 

mensagens maldosas e tentar que outros estudantes não gostem dela.  

 

 Retirar dinheiro ou outras coisas a essa pessoa, ou então destruí-las.  

 

 Forçar ou ameaçar a pessoa a fazer coisas que ela não quer. 

 

 Fazer outro tipo de coisas que prejudicam terceiros. 

 

Relativamente ao cyberbullying, foi utilizada a definição de Hinduja e Patchin 

(2015), cujos autores aplicaram num inquérito que eles próprios desenvolveram, o 

Cyberbullying and Online Agression Survey Instrument (2014 version). Segundo estes, 

“o cyberbullying ocorre quando alguém repetidamente assedia, maltrata, ou faz troça de 

outra pessoa online ou enquanto utiliza telemóveis ou outro tipo de aparelhos eletrónicos” 

(Hinduja & Patchin, 2015, p.241). Tendo por base o referido questionário, nesta 

investigação considerou-se que alguém pratica cyberbullying quando:  

 Publica comentários maldosos ou ofensivos sobre alguém online. 

 

 Publica uma fotografia maldosa ou ofensiva sobre alguém online. 

 

 Publica um vídeo maldoso ou ofensivo sobre alguém online. 

 

 Cria uma página na internet maldosa ou ofensiva sobre alguém. 

 

 Espalha rumores sobre alguém online. 
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 Ameaça magoar alguém através de mensagens de texto de telemóvel. 

 

 Ameaça magoar alguém online. 

 

 Faz-se passar-me por alguém online e age de forma maldosa ou lesiva para essa 

pessoa 

 

Tal como referido anteriormente, o método utilizado na recolha dos dados foi o 

inquérito. Este inquérito foi dividido em três partes. A primeira abordou questões 

demográficas como o sexo, a idade, o ano de escolaridade e como o inquirido avalia os 

seus resultados escolares. A segunda parte centrou-se no bullying. Neste âmbito, foram 

selecionadas e adaptadas cinco questões do Olweus Bullying Questionnaire (Olweus, 

2007), um questionário recorrentemente citado na literatura e com consistência 

comprovada ao nível das suas características psicométricas16. Assim, quanto à 

vitimação/prática os jovens teriam as seguintes opções de resposta: “Nunca”; “Sim, mas 

só uma única vez”; “Sim, algumas vezes”; “Sim, várias vezes”; “Sim, muitas vezes”.  

A última parte do questionário explorou mais exaustivamente o cyberbullying. 

Neste sentido, foi utilizado e adaptado o Cyberbullying and Online Agression Survey 

Instrument (2014 version), desenvolvido por Hinduja e Patchin (2015), não só porque é 

um instrumento consistente ao nível das suas características psicométricas17, à 

semelhança do Olweus Bullying Questionnaire, como também por explorar mais 

aprofundadamente o tipo de comportamentos que estão em causa no cyberbullying, tanto 

do espectro da vítima como do ofensor. Ao nível da vitimação/prática de cyberbullying 

os jovens teriam as seguintes opções de resposta: “Nunca”; “Sim, mas só uma única vez”; 

“Sim, algumas vezes”; “Sim, várias vezes”; “Sim, muitas vezes”. Para além disso, foram 

utilizadas e devidamente adaptadas cinco questões do inquérito realizado por Li 

(2005;2007a), nomeadamente quatro questões da secção um e duas questões da parte dois 

do inquérito produzido pela investigadora.  

Finalmente, as opções de resposta da última questão do inquérito - e que tem que 

ver com os motivos pelos quais os inquiridos já praticaram cyberbullying sobre terceiros 

                                                           
16 Ver Olweus (2007). 

 
17 Ver Hinduja e Patchin (2015). 
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- foram elaboradas com base na revisão da literatura efetuada sobre o tema, importando 

destacar autores como Kowalski, Limber e Agatston (2012) e Aftab (2014).  

Os inquéritos foram recolhidos nas duas escolas secundárias entre os meses de 

Maio e Junho de 2015. De seguida, os dados foram tratados e analisados através de um 

software informático, o IBM SPSS Statistics Version 20.  
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Dados demográficos 

 

Na presente investigação cerca de 201 indivíduos preencheram o inquérito que 

serviu de base à recolha dos dados, 118 na Escola Secundária Dr. António Granjo e 83 na 

Escola Secundária Dr. Júlio Martins. Do total, foram excluídos sete inquéritos, seis 

porque os inquiridos em questão tinham idade superior a 18 anos e um inquérito foi 

excluído por falta de informação. Assim, a amostra final contou com 194 indivíduos 

(n=194), 108 do sexo feminino (55,7%) e 86 do sexo masculino (44,3%)18.  

 

Figura 1: Distribuição do género da amostra 

 

 

 

Quanto às idades, os inquiridos tinham entre os 12 e os 18 anos de idade. A média 

de idades rondou os 15 anos. Em relação aos resultados escolares, a maioria dos 

inquiridos classificou-os como estando dentro dos parâmetros médios (56,2%). A este 

nível praticamente não se verificaram diferenças entre os géneros19. 

 

 

 

 

                                                           
18 Ver Figura 1.  

 
19 Ver Tabela 1. 

44,30%

55,70%

Género

Masculino Feminino
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Tabela 1: Resultados escolares em função do género 

 

Resultados 

escolares 

  

Total 

(n=193) 

  

Género 

   Masculino 

(n= 85) 

 

 

Feminino 

(n=108) 

  n %  n %  n % 

Abaixo da média  16 8,3  8 9,4  8 7,4 

Na média  109 56,5  47 55,3  62 57,4 

Acima da média  68 35,2  30 35,3  38 35,2 

 

 

3.2 Bullying 

 

Relativamente ao bullying, cerca de 9% dos inquiridos (17 indivíduos da amostra) 

reportou ter sido vítima de bullying pelo menos uma vez nos últimos meses. Ao nível do 

género, constatou-se que cerca de 8,4% das raparigas reportaram ter sido vítimas pelo 

menos uma vez nos últimos meses, enquanto nos rapazes a percentagem foi de cerca de 

9,4%. Pela realização do Teste de Mann-Whitney U, e tal como fazia prever dada a 

escassa diferença percentual entre ambos os géneros, constatou-se não haver diferenças 

significativas entre os dois grupos ao nível da vitimação por bullying20. 

 

Tabela 2: Vitimação de bullying em função do género 

                                                           
20 Ver Tabela 2. 

Vitimação de 

bullying 

 Total 

(n=194) 

Género   

   Masculino 

(n= 86) 

 

 

Feminino 

(n=108) 

 Teste de Mann-Whitney 

  n %  n %  n %  U p 

Nunca  177 91,2  78 90,7  99 91,7   

 

4597,500 

 

 

0,807 

Uma única vez  7 3,6  3 3,5  4 3,7  

Algumas vezes  5 2,6  3 3,5  2 1,9  

Várias vezes  4 2,1  1 1,2  3 2,8  

Muitas vezes  1 0,5  1 1,2  - -  
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Por outro lado, a grande maioria daqueles que foram vítimas de bullying (75%) 

reportou ter contado a alguém o facto de ter sido vítima. Os resultados demonstram que 

os rapazes, em comparação com as raparigas, tendem a reportar mais este fenómeno 

(cerca de 86% dos rapazes que foram vítimas disseram que contaram a alguém, 

comparativamente com cerca de 67% das raparigas que também o fez). A maioria dos 

inquiridos (60%) reportou que a/s pessoa/s a quem contou, ou, no caso de ter sido a mais 

que uma, a quem contaram primeiro, foram os pais e 30% referiu os amigos.  

Quanto à prática de bullying, pouco mais de 8% dos inquiridos referiu que nos 

últimos meses o exerceu sobre terceiros. Neste âmbito, os rapazes, em comparação com 

as raparigas, reportaram em maior número a prática do fenómeno. Assim, quanto ao 

género masculino, aproximadamente 13% reportou tê-lo feito pelo menos uma vez a 

outros estudantes nos últimos meses, em comparação com o género feminino, em que 

menos de 5% reportou tê-lo feito. Através da realização do Teste de Mann-Whitney U, 

constatou-se que as diferenças entre os géneros quanto à prática de bullying foram 

estatisticamente significativas21. 

 

 

Tabela 3: Prática de bullying em função do género 

 

 

 

3.3 Cyberbullying 

 

Quanto à frequência de utilização de computadores, a grande maioria dos 

inquiridos (mais de 80%), referiu que utiliza esta tecnologia “pelo menos 4 vezes por 

mês”, enquanto menos de 9% reportou fazê-lo “raramente”. Ao nível do género, os 

                                                           
21 Ver Tabela 3.  

 

Prática de 

bullying 

 Total 

(n=193) 

Género   

   Masculino 

(n= 86) 

 

 

Feminino 

(n=107) 

 Teste de Mann-Whitney 

  n %  n %  n %  U p 

Nunca  177 91,7  75 87,2  102 95,3   

 

4218 

 

 

0,038 

Uma única vez  7 3,6  4 4,7  3 2,8  

Algumas vezes  6 3,1  4 4,7  2 1,9  

Várias vezes  - -  - -  - -  

Muitas vezes  3 1,6  3 3,5  - -  
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valores indicam que os rapazes utilizam mais frequentemente os computadores, já que 

mais de 90% dos indivíduos do género masculino reportou fazê-lo “pelo menos 4 vezes 

por mês”, enquanto o género feminino reportou valores na ordem dos 73% quanto a esta 

frequência de utilização. A realização do Teste Mann-Whitney U demonstrou-nos que as 

diferenças entre os géneros foram estatisticamente significativas22. 

 

Tabela 4: Frequência de utilização de computadores em função do género 

 

Apesar de a maioria dos inquiridos ter reportado que nunca viu ninguém ser vítima 

de cyberbullying (52,6%), cerca de 47% referiu já ter visto alguém ser vítima deste 

fenómeno pelo menos uma vez. Neste sentido, e tal como é possível visualizar na Tabela 

5, 13,4% dos inquiridos referiu já ter visto alguém ser vítima de cyberbullying “mas só 

uma única vez”; 25,8% “algumas vezes”; 4,1% “várias vezes” e 3,6% “muitas vezes”.  

Tabela 5: Ver alguém ser vítima de cyberbullying em função do género 

                                                           
22 Ver Tabela 4.  

 

Frequência de 

utilização de 

computadores 

 Total 

(n=194) 

Género  

   Masculino 

(n= 86) 

 

 

Feminino 

(n=108) 

 Teste de Mann-

Whitney 

  n %  n %  n %  U p 

Raramente  17 8,8  3 3,5  14 13   

3769,500 

 

0,001 Uma a 3 vezes por 

mês 

 19 9,8  4 4,7  15 13,9  

Pelo menos 4 vezes 

por mês 

 158 81,4  79 91,9  79 73,1  

Ver alguém ser 

vítima de 

cyberbullying 

 Total 

(n=193) 

Género   

   Masculino 

(n= 86) 

 

 

Feminino 

(n=107) 

 Teste de Mann-

Whitney 

  n %  n %  n %  U p 

Nunca  102 52,6  52 60,5  50 46,7   

 

4009 

 

 

0,093 

Uma única vez  26 13,4  10 11,6  16 15  

Algumas vezes  50 25,8  17 19,8  33 30,8  

Várias vezes  8 4,1  3 3,5  5 4,7  

Muitas vezes  7 3,6  4 4,7  3 2,8  
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 Através da realização do coeficiente de correlação de Spearman, constatou-se não 

haver correlação entre a frequência de utilização de computadores e o facto de já se ter 

visto alguém ser vítima de cyberbullying23. 

Tabela 6: Correlação entre a frequência de utilização de computadores e já ter visto alguém ser vítima de 

cyberbullying 

 

Quanto às diferenças de género, os resultados revelam que as raparigas reportaram 

valores superiores quanto ao facto de já ter visto alguém ser vítima de cyberbullying, em 

comparação aos rapazes. Deste modo, enquanto a maioria dos rapazes, cerca de 61%, 

referiu que nunca viu ninguém ser vítima de cyberbullying, mais de 50% das raparigas 

reportou já ter visto alguém ser vítima de cyberbullying pelo menos uma vez. Todavia, os 

resultados do Teste de Mann-Whitney revelaram que tais diferenças não eram 

estatisticamente significativas24. 

 

3.3.1 Vitimação de cyberbullying 

 

Ao serem questionados sobre se teriam sido vítimas de cyberbullying nos últimos 

meses, cerca de 6% afirmou que o foi pelo menos uma vez, não se registando praticamente 

diferenças entre os géneros25.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Ver Tabela 6.  

 
24 Ver Tabela 5. 

 
25 Ver Tabela 7.  

Frequência de utilização de computadores e já ter visto alguém ser vítima de 

cyberbullying 

rs  0,073 

p  0,316 
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Tabela 7: Vitimação de cyberbullying em função do género 

 

 

 

Tal como referido anteriormente, apesar de apenas cerca de 6% dos inquiridos ter 

reportado ser vítima de cyberbullying pelo menos uma vez nos últimos meses, quando 

questionados concretamente sobre os comportamentos tidos em conta na análise do 

cyberbullying, os resultados demonstram que cerca de 9% reportou ter sido vítima de 

publicação de comentários maldosos ou ofensivos online pelo menos uma vez nos últimos 

meses; 4% de publicação de fotografias maldosas ou ofensivas online pelo menos uma 

única vez nos últimos meses; 1% de publicação de vídeos maldosos ou ofensivos online 

pelo menos uma vez nos últimos meses; cerca de 2% da criação de páginas na internet 

maldosas ou ofensivas uma única vez nos últimos meses; cerca de 6% de difusão de 

rumores online pelo menos uma vez nos últimos meses; cerca de 11% reportou ter sido 

vítima pelo menos uma vez nos últimos meses de ameaças levadas a cabo por mensagens 

de texto de telemóveis; cerca de 6% de ameaças online e cerca de 7% reportou ter sido 

vítima de alguém se fazer passar pela pessoa em questão e agir de forma maldosa ou 

lesiva para ela pelo menos uma vez nos últimos meses. Pela análise dos resultados, 

conclui-se que o comportamento mais reportado foram as ameaças levadas a cabo por 

mensagens de texto de telemóveis, seguido da publicação de comentários maldosos ou 

ofensivos online26.  

 

 

 

 

                                                           
26 Ver Figura 2.  

Vitimação de 

cyberbullying 

 Total 

(n=194) 

Género   

   Masculino 

(n= 86) 

 

 

Feminino 

(n=108) 

 Teste de Mann-Whitney 

  n %  n %  n %  U p 

Nunca  183 94,3  82 95,3  101 93,5   

 

4561 

 

 

0,594 

Uma única vez  9 4,6  3 3,5  6 5,6  

Algumas vezes  1 0,5  - -  1 0,9  

Várias vezes  - -  - -  - -  

Muitas vezes  1 0,5  1 1,2  - -  
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Figura 2: Percentagem de indivíduos que foi vítima pelo menos uma vez nos últimos meses dos 

comportamentos tidos em conta do cyberbullying 

 

  

 

 Relativamente à diferença entre géneros, no que diz respeito à publicação de 

comentários maldosos ou ofensivos online, cerca de 10% das raparigas reportou ter sido 

vítima pelo menos uma vez nos últimos meses, enquanto os rapazes reportaram cerca de 

8%. Quanto à publicação de fotografias maldosas ou ofensivas online, os rapazes 

apresentaram valores muitos mais elevados que as raparigas. Assim, cerca de 7% reportou 

ter sido vítima pelo menos uma vez nos últimos meses, enquanto menos de 2% das 

raparigas admitiu tê-lo sido. Quanto à publicação de vídeos maldosos ou ofensivos online, 

praticamente não se verificaram diferenças entre os dois géneros, ainda que os rapazes 

tenham reportado níveis ligeiramente mais elevados que as raparigas. Ao nível da criação 

de páginas na internet maldosas ou ofensivas, nenhum dos rapazes inquiridos reportou ter 

sido vítima nos últimos meses. No caso das raparigas, menos de 3% admitiu ter sido 

vítima deste tipo de comportamento somente uma única vez nos últimos meses. No que 

respeita à difusão de rumores online, aproximadamente 5% dos rapazes reportou ter sido 

vítima deste comportamento pelo menos uma vez. Quanto às raparigas, 7% reportou ter 

sido vítima pelo menos uma vez nos últimos meses. Por outro lado, aproximadamente 8% 

dos rapazes reportou ter sido vítima de ameaças levadas a cabo por mensagens de texto 

de telemóveis pelo menos uma vez nos últimos meses, enquanto cerca de 14% das 

raparigas reportou tê-lo sido pelo menos uma vez durante este período. Relativamente às 
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ameaças online, praticamente não se verificaram diferenças entre os dois géneros, ainda 

que as raparigas tenham reportado valores um pouco superiores aos rapazes. Por fim, 

quanto ao comportamento de alguém se fazer passar pela pessoa em questão e agir de 

forma maldosa ou lesiva para ela online, os rapazes reportaram valores um pouco mais 

elevados que as raparigas. Assim, cerca de 8% dos inquiridos do género masculino 

reportou ter sido vítima deste comportamento nos últimos meses pelo menos uma vez, 

enquanto menos de 6% das raparigas admitiu tê-lo sido neste período27.  

Finalmente, dos oito comportamentos tidos em conta na análise do cyberbullying, 

as raparigas apresentaram valores percentuais superiores aos rapazes em cinco desses 

comportamentos28, o que nos leva a concluir que, ainda que as diferenças entre os dois 

géneros não tenham sido estatisticamente significativas em nenhum dos comportamentos 

tido em análise29, as raparigas reportaram valores de vitimação superiores aos rapazes.  

 

Figura 3: Percentagem de indivíduos que foi vítima pelo menos uma vez nos últimos meses dos 

comportamentos tidos em conta na análise do cyberbullying em função do género 

 

 

 

 

                                                           
27 Ver Figura 3.  

 
28 1) Publicação de comentários maldosos ou ofensivos online; 2) Criação de páginas na internet maldosas ou ofensivas; 3) Difusão 

de rumores online; 4) Ameaças levadas a cabo por mensagens de texto de telemóveis; 5) Ameaças online. 

 
29 Ver Tabela 8.  
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Tabela 8: Vitimação de cyberbullying - comportamentos - em função do género 

 

             No que respeita à identidade do ofensor, dos 20 inquiridos que responderam a esta 

questão, a maioria reportou que conhecia a sua identidade. Assim, quatro inquiridos 

disseram que o ofensor era um “colega da escola”; sete disseram que eram “pessoas fora 

da escola” e nove referiram desconhecer a identidade da pessoa30.  

 

Tabela 9: Quem praticou cyberbullying sobre a vítima 

 

Quem praticou cyberbullying 

sobre a vítima 

Frequência 

 

  

4 

7 

9 

 

20 

Colegas fora da escola 

Pessoas fora da escola 

Desconheço a identidade da 

pessoa 

Total 

 

 Ao nível do género, dos sete rapazes que responderam a esta questão, quatro 

referiram que o ofensor era alguém fora da escola; dois desconheciam a identidade da 

                                                           
30 Ver Tabela 9. 

Vitimação de cyberbullying - 
comportamentos 

 Teste de Mann-
Whitney U 

 p 

     

Publicação de comentários maldosos ou 

ofensivos online 
 

 4543,500  0,607 

Publicação de fotografias maldosas ou 

ofensivas online 
 

 4405  0,074 

Publicação de vídeos maldosos ou ofensivos 

online 

 4633  0,871 

Criação de páginas na internet maldosas ou 

ofensivas 
 

 4515  0,120 

Difusão de rumores online 

 

 4558 

 

 0,581 

Ameaças levadas a cabo por mensagens de 

texto de telemóveis 

 

 4391  0,236 

Ameaças online  4623 

 

 0,897 

Alguém se fazer passar pela pessoa em 
questão e agir de forma maldosa ou lesiva 

para ela 

 4520,500  0,463 
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pessoa e um disse que era um colega da escola. No caso das raparigas, das 13 que 

responderam a esta questão, sete disseram que desconheciam a identidade da pessoa; três 

que eram colegas da escola e três disseram que o agressor era uma pessoa fora da escola.  

Dos 21 inquiridos que responderam à questão de terem ou não contado a alguém 

quando foram vítimas de cyberbullying, a maioria respondeu que o fez. Apesar das 

diferenças entre os géneros serem reduzidas, em termos percentuais os rapazes afirmaram 

reportar mais que as raparigas a vitimação de cyberbullying.  

Ao serem questionados sobre as pessoas a quem contaram quando foram vítimas 

de cyberbullying, ou, no caso de ter sido a mais que uma, a quem contaram primeiro, a 

maioria dos 11 respondentes referiu que contou ao(s) amigo(s).  

 

3.3.2 Prática de cyberbullying 

 

Relativamente à prática de cyberbullying, dos 194 inquiridos, somente cerca de 

6% reportou tê-lo feito pelo menos uma vez nos últimos meses.  

Quanto à diferença entre géneros, a esmagadora maioria das raparigas, cerca de 

97%, reportou nunca o ter feito nos últimos meses. Quanto aos rapazes, aproximadamente 

91% reportou nunca o ter feito durante este período temporal, e, consequentemente, cerca 

de 9% disse tê-lo feito pelo menos uma vez nos últimos meses. No que concerne à prática 

de cyberbullying, os resultados do Teste de Mann-Whitney U demonstraram que as 

diferenças entre os géneros foram estatisticamente significativas31. 

 

Tabela 10: Prática de cyberbullying em função do género 

                                                           
31 Ver Tabela 10.  

Prática de 

cyberbullying 

 Total 

(n=194) 

Género   

   Masculino 

(n= 86) 

 

 

Feminino 

(n=108) 

 Teste de Mann-Whitney 

  n %  n %  n %  U p 

Nunca  183 94,3  78 90,7  105 97,2   

 

4337,500 

 

 

0,049 

Uma única vez  6 3,1  4 4,7  2 1,9  

Algumas vezes  2 1  1 1,2  1 0,9  

Várias vezes  1 0,5  1 1,2  - -  

Muitas vezes  2 1  2 2,3  - -  
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Por outro lado, ao nível dos comportamentos tidos em conta na análise da prática 

do cyberbullying, cerca de 3% dos inquiridos referiu já ter publicado comentários 

maldosos ou ofensivos online pelo menos uma vez nos últimos meses; também cerca de 

3% disse ter publicado fotografias maldosas ou ofensivas online pelo menos uma vez nos 

últimos meses; somente 1% referiu ter publicado um vídeo maldoso ou ofensivo sobre 

alguém online algumas vezes nos últimos meses; nenhum dos inquiridos reportou nos 

últimos meses ter criado uma página na internet maldosa ou ofensiva sobre terceiros; 

1,5% reportou ter espalhado rumores sobre alguém online pelo menos uma vez nos 

últimos meses; cerca de 4% reportou já ter ameaçado magoar alguém através de 

mensagens de texto de telemóvel pelo menos uma vez nos últimos meses; 2,5% referiu já 

ter ameaçado magoar alguém online e 1,5% disse já se ter passado por alguém online e 

ter agido de forma maldosa ou lesiva para essa pessoa pelo menos uma vez nos últimos 

meses. Desta forma, ainda que as percentagens sejam bastantes pequenas, e as diferenças 

entre os comportamentos tidos em conta também tenham sido escassas, o comportamento 

que os inquiridos mais reportaram ter praticado foi ameaçar magoar alguém através de 

mensagens de texto de telemóvel, seguido da publicação de comentários maldosos ou 

ofensivos online e da publicação de fotografias maldosas ou ofensivas online32. 

 

Figura 4: Percentagem de indivíduos que praticou pelo menos uma vez nos últimos meses os 

comportamentos tidos em conta na análise do cyberbullying 

 

                                                           
32 Ver Figura 4.  
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Quanto à diferença entre géneros, aproximadamente 6% dos rapazes reportou ter 

publicado comentários maldosos ou ofensivos sobre alguém online pelo menos uma vez 

nos últimos meses, enquanto menos de 1% das raparigas disse tê-lo feito pelo menos uma 

única vez nos últimos meses. Relativamente à publicação de fotografias maldosas ou 

ofensivas online, 7% dos rapazes referiu tê-lo feito pelo menos uma vez nos últimos 

meses, enquanto nenhuma das inquiridas reportou tê-lo feito. Cerca de 2% dos rapazes 

referiu já ter publicado um vídeo maldoso ou ofensivo sobre alguém online algumas vezes 

nos últimos meses, e nenhuma das inquiridas reportou tê-lo feito durante este período. 

Quanto à criação de páginas na internet maldosas ou ofensivas sobre terceiros, nenhum 

dos inquiridos de ambos os sexos reportou tê-lo feito nos últimos meses. Ao nível da 

prática de difusão de rumores online, aproximadamente 4% dos rapazes disse tê-lo feito 

pelo menos uma vez nos últimos meses, enquanto nenhuma das inquiridas reportou tê-lo 

feito. No que diz respeito ao comportamento de ameaçar magoar terceiros através de 

mensagens de texto de telemóvel, 7% dos rapazes reportou tê-lo feito pelo menos uma 

vez nos últimos meses, enquanto somente 1,9% das raparigas disse tê-lo feito mas só uma 

única vez nos últimos meses. Para além disso, cerca de 6% dos rapazes reportaram ter 

ameaçado alguém online pelo menos uma vez nos últimos meses, enquanto nenhuma das 

inquiridas reportou tê-lo feito durante este período. Por fim, aproximadamente 4% dos 

rapazes reportou ter-se passado por alguém online e ter agido de forma maldosa ou lesiva 

para essa pessoa pelo menos uma vez nos últimos meses, enquanto nenhuma rapariga 

reportou tê-lo feito33. 

Em suma, dos oito comportamentos tidos em conta na análise do cyberbullying, 

os rapazes apresentaram valores percentuais superiores às raparigas em sete desses 

comportamentos, à exceção da criação de páginas na internet maldosas ou ofensivas sobre 

terceiros em que nenhum dos inquiridos de ambos os sexos reportou tê-lo feito nos 

últimos meses. Todavia, apesar dos rapazes terem reportado valores percentuais 

superiores às raparigas na generalidade dos comportamentos em análise, os resultados do 

Teste de Mann-Whitney U demonstram que as diferenças só foram estatisticamente 

significativas em três desses comportamentos: publicar comentários maldosos ou 

ofensivos sobre alguém online; publicar fotografias maldosas ou ofensivas online; 

ameaçar alguém online34.  

                                                           
33 Ver Figura 5.  

 
34 Ver Tabela 11. 
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Figura 5: Percentagem de indivíduos que praticou pelo menos uma vez nos últimos meses os 

comportamentos tidos em conta na análise do cyberbullying 

 

 

Tabela 11: Prática de cyberbullying - comportamentos - em função do género 

 

Prática de cyberbullying - 

comportamentos 

 Teste de 

Mann-

Whitney U 

 p 

     

Publicação de comentários 

maldosos ou ofensivos online 

 

 4415,500  0,050 

Publicação de fotografias maldosas 

ou ofensivas online 

 

 4320  0,005 

Publicação de vídeos maldosos ou 

ofensivos online 

 4536  0,112 

Criação de páginas na internet 

maldosas ou ofensivas 

 

 4644  1 

Difusão de rumores online 

 

 4482  0,051 

Ameaças levadas a cabo por 

mensagens de texto de telemóveis 

 

 4402  0,071 

Ameaças online  4374 

 

 0,011 

Alguém se fazer passar pela pessoa 

em questão e agir de forma maldosa 

ou lesiva para ela 

 4482  0,051 
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3.3.3 Motivos da prática de cyberbullying 

 

Dos nove inquiridos que responderam a esta questão (oito do género masculino e 

um do feminino), três disseram que praticaram cyberbullying “em resposta a certas 

mensagens que receberam, ou por algo que viram na internet”; três disseram que o fizeram 

“por brincadeira, achavam que seria divertido” e, finalmente, três reportaram tê-lo feito 

“por outro motivo” que não constava no questionário, nomeadamente: “por essa pessoa 

chamar-me nomes”; “por essa pessoa ser gay”; “faz parte da internet”.  

 

 3.3.4 Vitimação de bullying e cyberbullying 

 

Um dos objetivos desta investigação foi perceber até que ponto aqueles que são 

vítimas de bullying também o são de cyberbullying. Através da realização do coeficiente 

de correlação de Spearman verificou-se que existe uma relação entre as duas variáveis. 

Assim, pela análise dos resultados constantes na Tabela 12, rs = 0,237, p < 0,01 

(p=0,001), verificou-se uma correlação significativa entre as duas variáveis, ainda que 

fraca, e que essa correlação é positiva. Isto significa que aqueles que são vítimas de 

bullying também tendem a ser vítimas de cyberbullying, e vice-versa. Para além disso, 

conclui-se ainda que quanto maior for a frequência com que alguém é vítima de bullying, 

maior também tende a ser a frequência com que é vítima de cyberbullying, e vice-versa.  

 

Tabela 12: Correlação entre a vitimação de bullying e a vitimação de cyberbullying 

 

  rs p 

Vitimação de bullying e Vitimação de 

cyberbullying 

0,237** 0,001 

 

** p < 0,01 

 

 

 3.3.5 Praticar bullying e cyberbullying 

 

Para além da componente da vitimação, outro dos objetivos desta investigação foi 

perceber até que ponto aqueles que praticam bullying tradicional tendem ou não a praticar 

simultaneamente cyberbullying. Após a realização do coeficiente de correlação de 
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Spearman, e pela análise dos resultados constantes na Tabela 13, rs= 0,666, p < 0,01 

(p=0,000) constatou-se a existência de uma correlação significativa entre as variáveis. 

Por sua vez, e como os valores do coeficiente de correlação foram superior a 0,6, é 

possível afirmar a existência de uma forte relação entre as duas variáveis. Por último, é 

ainda possível constatar que a correlação entre ambas é positiva, isto é, que evoluem no 

mesmo sentido. Deste modo, conclui-se que aqueles que praticam bullying também 

tendem a praticar cyberbullying, e vice-versa. Para além disso, quanto maior for a 

frequência de alguém praticar bullying, maior tende a ser também a frequência da prática 

de cyberbullying, e vice-versa.  

 
Tabela 13: Correlação entre a prática de bullying e a prática de cyberbullying 

 

  rs p 

Prática de bullying e Prática de cyberbullying 0,666** 0,000 

 

** p < 0,01 

 

 

 3.3.6 Ser vítima/praticar cyberbullying e frequência de utilização de 

computadores 

 

Após a realização do coeficientes de correlação de Spearman, e tal como é 

percetível na Tabela 14 e 15, não se comprovou a relação entre a vitimação/prática de 

cyberbullying e a utilização de computadores.  

 

Tabela 14: Correlação entre a vitimação de cyberbullying e a frequência de utilização de computadores 

 

  rs p 

Vitimação de cyberbullying e Frequência de 

utilização de computadores 

0,065 0,369 

 

 

Tabela 15: Correlação entre a prática de cyberbullying e a frequência de utilização de computadores 

 

  rs p 

Prática de cyberbullying e Frequência de 

utilização de computadores 

0,053 0,465 
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 3.3.7 Ser vítima de cyberbullying e praticar cyberbullying 

 

Outro dos objetivos desta investigação foi perceber até que ponto aqueles que são 

vítimas de cyberbullying praticam ou não estes comportamentos. Após a realização do 

coeficiente de correlação de Spearman, constatou-se a existência de uma correlação 

significativa e moderada entre as variáveis, rs= 0,324, p < 0,01 (p=,000)35. Por fim, é 

ainda possível verificar que esta correlação é positiva, as variáveis evoluem no mesmo 

sentido. Deste modo, conclui-se que aqueles que são vítimas de cyberbullying também 

tendem a praticar estes comportamentos e aqueles que praticam cyberbullying também 

tendem a ser eles próprios vítimas deste fenómeno. Para além disso, podemos concluir 

ainda que quanto maior for a frequência de alguém ser vítima de cyberbullying, maior 

tende a ser a frequência da prática de cyberbullying, e vice-versa. 

 

Tabela 16: Correlação entre a vitimação de cyberbullying e a prática de cyberbullying 

 

  rs p 

Vitimação de cyberbullying e Prática de 

cyberbullying 

0,324** 0,000 

 

** p < 0,01 

 

 

 3.3.8 Ser vítima de bullying e praticar cyberbullying 

 

Após aplicação do coeficiente de correlação de Spearman, não se verificou 

qualquer correlação entre o facto de alguém ser vítima de bullying e praticar 

cyberbullying36.  

Tabela 17: Correlação entre a vitimação de bullying e a prática de cyberbullying 

 

  rs p 

Vitimação de bullying e Prática de cyberbullying 0,070 0,335 

                                                           
35 Ver Tabela 16.  

 
36 Ver Tabela 17.  
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 3.3.9 Idade e bullying 

 

No que diz respeito à idade e ao fenómeno do bullying, os resultados dos 

coeficientes de correlação de Spearman demonstraram que não se verificou qualquer tipo 

de relação entre as variáveis, não só quanto à vitimação, como também quanto à prática 

deste fenómeno.37 

Tabela 18: Correlação entre a idade e a vitimação de bullying 

 

  rs p 

Idade e Vitimação de bullying - 0,135 0,061 

 
 

 

Tabela 19: Correlação entre a idade e a prática de bullying 

 

  rs p 

Idade e Prática de bullying 0,100 0,164 

 

 

 3.3.10 Idade e cyberbullying 

 

Relativamente à frequência de utilização de computadores, não se verificou 

qualquer relação com a idade dos inquiridos. 

Quanto ao facto de já ter visto alguém ser vítima de cyberbullying, o coeficiente 

de correlação de Spearman demonstra que se verificou uma correlação significativa entre 

as duas variáveis, ainda que fraca, e que essa correlação é positiva, rs= 0,232, p < 0,01 

(p=0,001)38. Isto significa que quanto maior for a idade dos inquiridos maior é a tendência 

de já terem visto alguém ser vítima de cyberbullying. Todavia, quanto à vitimação 

propriamente dita, não se verificou qualquer tipo de relação com a idade. Finalmente, e 

ainda quanto à vitimação, dos oito comportamentos tido em análise no cyberbullying, em 

nenhum se verificou qualquer relação com a idade dos inquiridos.  

 

                                                           
37 Ver Tabela 18 e 19.   

 
38 Ver Tabela 20.  
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Tabela 20: Correlação entre a idade e já ter visto alguém ser vítima de cyberbullying 

 

  rs p 

Idade e Já ter visto alguém ser vítima de 

cyberbullying 

0,232** 0,001 

 

** p < 0,01 

 

Por outro lado, tal como é percetível na Tabela 21, no que respeita à prática de 

cyberbullying, através da realização do coeficiente de correlação de Spearman verificou-

se uma correlação significativa e positiva, ainda que fraca, rs= 0,174, p < 0,05 (p=0,015), 

entre a prática deste fenómeno e a idade dos inquiridos. Isto significa que quanto maior 

for a idade dos inquiridos maior tende a ser a frequência da prática de cyberbullying.  

 

 

Tabela 21: Correlação entre a idade e a prática de cyberbullying 

 

  rs p 

Idade e Prática de cyberbullying 0,174* 0,015 

 

* p < 0,05 

 

Por fim, dos oito comportamentos tidos em conta, somente em três (publicação de 

comentários maldosos ou ofensivos online; publicação de fotografias maldosas ou 

ofensivas; difusão de rumores online) se verificou uma correlação positiva, ainda que 

fraca, com a idade39. Isto significa que quanto maior for a idade dos inquiridos, maior 

tende a ser a frequência de publicações de comentários e fotografias maldosas ou 

ofensivos online, bem como a difusão de rumores online.  

Tabela 22: Correlação entre a idade e a prática de cyberbullying – comportamentos 

 

Correlação entre a idade e a prática 

de cyberbullying – comportamentos 

 rs  p 

     

Publicação de comentários 

maldosos ou ofensivos online 

 

 0,206**  0,004 

Publicação de fotografias maldosas 

ou ofensivas online 

 

 0,186**  0,009 

                                                           
39 Ver Tabela 22. 
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Publicação de vídeos maldosos ou 

ofensivos online 

 0,112  0,119 

Criação de páginas na internet 

maldosas ou ofensivas 

 

 -  - 

Difusão de rumores online 

 

 0,160*  0,026 

Ameaças levadas a cabo por 

mensagens de texto de telemóveis 

 

 0,136  0,059 

Ameaças online  0,095 

 

 0,189 

Alguém se fazer passar pela pessoa 

em questão e agir de forma maldosa 

ou lesiva para ela 

 0,100  0,164 

 

*  p < 0,05 

*  p < 0,01 

 

 

 3.3.11 Resultados escolares, bullying e cyberbullying 

 

Neste domínio, não se constatou qualquer tipo de relação entre a perceção que os 

inquiridos têm sobre os seus resultados escolares (“abaixo da média”; “na média” ou 

“acima da média”) e a vitimação e prática de bullying. Por sua vez, quanto ao 

cyberbullying, ao nível da vitimação não se constatou qualquer tipo de correlação com os 

resultados escolares, nem entre os resultados escolares e qualquer um dos oito 

comportamentos tidos em conta no âmbito do cyberbullying.  

Quanto à prática de cyberbullying, também não se verificou qualquer correlação 

com os resultados escolares. Por outro lado, ao nível da prática dos oito comportamentos 

tido em conta na análise deste fenómeno, foram encontrados resultados similares, à 

exceção do comportamento de alguém se fazer passar pela pessoa em questão e agir de 

forma maldosa ou lesiva para ela online, em que se descobriu uma correlação positiva, 

ainda que fraca, entre as variáveis. Isto significa que quanto mais elevada for a perceção 

dos resultados escolares dos inquiridos, maior tende a ser a frequência da prática deste 

comportamento40.  

 

 

 

 
 

                                                           
40 Ver Tabela 23.  
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Tabela 23: Correlação entre os resultados escolares e a prática de cyberbullying - comportamentos 

 

Correlação entre os resultados escolares e a 

prática de cyberbullying – comportamentos 

 rs  p 

     

Publicação de comentários maldosos ou 

ofensivos online 

 

 0,119  0,099 

Publicação de fotografias maldosas ou 

ofensivas online 

 

 0,065  0,370 

Publicação de vídeos maldosos ou ofensivos 

online 

 0,038  0,599 

Criação de páginas na internet maldosas ou 

ofensivas 

 

 -  - 

Difusão de rumores online 

 

 0,085  0,243 

Ameaças levadas a cabo por mensagens de 

texto de telemóveis 

 

 0,057  0,430 

Ameaças online  - 0,008 
 

 0,910 

Alguém se fazer passar pela pessoa em 

questão e agir de forma maldosa ou lesiva 
para ela 

 0,160*  0,026 

 

* p < 0,05 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Bullying 

 

Cerca de 9% dos inquiridos reportou ter sido vítima de bullying pelo menos uma 

vez nos últimos meses. Os resultados desta investigação demonstram que não se verificou 

diferenças significativas relativamente à vitimação de bullying entre os géneros. Todavia, 

quanto à prática de bullying, e em linha de conta com diversos estudos empíricos (Boulton 

& Smith, 1994; Haynie et al., 2001; Nansel et al., 2001; Olweus, 2003), constataram-se 

diferenças significativas entre os géneros, apresentando os rapazes níveis superiores em 

comparação às raparigas. Vários autores referem que, contrariamente aos rapazes que 

tendem a praticar bullying de cariz físico (physical bullying), as raparigas tendem a ser 

mais subtis e a recorrer a formas indiretas na prática de bullying, tais como excluir alguém 

intencionalmente de um grupo ou espalhar rumores (Green, Collingwood & Ross, 2010; 

Olweus, 2003; Rigby, 2002; Rivers & Smith, 1994; Wang, Iannotti & Nansel, 2009).  

 Relativamente à idade, os resultados demonstram que não se constatou qualquer 

tipo de relação não só ao nível da vitimação, como também da prática de bullying. 

Segundo o estudo levado a cabo por Eslea e Rees (2001), o bullying ocorre com maior 

incidência entre os 11 e os 13 anos de idade. Também Nansel et al. (2001) referem que o 

bullying ocorre maioritariamente entre o 6º e o 8º ano de escolaridade. Já Green, 

Collingwood e Ross (2010) concluíram que a vitimação de bullying afeta os mais jovens 

e que a partir dos 14 anos de idade a tendência é decrescer.  

 Apesar de não se ter comprovado qualquer tipo de relação entre a perceção dos 

inquiridos sobre os seus resultados escolares e a vitimação ou prática de bullying, Nansel 

et al. (2001) concluíram que aqueles que praticam bullying tendem a ter piores resultados 

em termos de aproveitamento escolar. Por sua vez, Costa e Pereira (2010) constataram 

que os alunos que apresentavam insucesso escolar tinham níveis de vitimação e de prática 

de bullying superiores àqueles que apresentavam bom aproveitamento. Também Juvonen, 

Wang e Espinoza (2011) comprovaram a relação entre a vitimação e o insucesso escolar. 

Os autores concluíram que os jovens que teriam maiores níveis de vitimação de bullying 

teriam tendência a ter piores resultados e a envolverem-se menos nas tarefas escolares.  
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4.2 Bullying e cyberbullying 

 

Nesta investigação comprovou-se a relação, ainda que fraca, entre a vitimação de 

bullying e de cyberbullying. Assim, conclui-se que as vítimas de bullying também tendem 

a ser vítimas de cyberbullying e vice-versa, e quanto maior for a frequência de alguém 

ser vítima de bullying maior tende a ser a frequência com que é vítima de cyberbullying. 

Para além disso, comprovou-se a existência de uma forte relação entre a prática de 

bullying tradicional e de cyberbullying, ou seja, aqueles que praticam bullying também 

tendem a praticar cyberbullying, e vice-versa. Para além disso, quanto maior for a 

frequência de alguém praticar bullying, maior tende a ser também a frequência da prática 

de cyberbullying. Estes resultados corroboram a evidência empírica na medida em que 

comprovam que o bullying e o cyberbullying são fenómenos interrelacionados (Andrade, 

2012; Bento, 2011; Beran & Li, 2005; Beran & Li, 2007; Campos, 2009; Casas, Del Rey 

& Ortega-Ruiz, 2013; DeHue, Bolman & Völlink, 2008; Del Rey, Elipe & Ortega-Ruiz, 

2012; Fanti, Demetriou & Hawa, 2012; Hinduja & Patchin, 2008; Li, 2007a; Riebel, Jäger 

& Fischer, 2009; Rivers & Noret, 2010; Schneider, O’Donnell, Stueve, & Coulter, 2012; 

Smith et al., 2008; Twyman, Saylor, Taylor & Comeaux, 2010; Vandebosch & Cleemput, 

2009).  

Assim, e à semelhança do que alguns autores defendem41, conclui-se que o 

fenómeno do cyberbullying pode ser perspetivado como uma extensão do bullying 

tradicional. Tal como referido anteriormente, os jovens de hoje estão intimamente 

associados à cultura online e a utilização das novas tecnologias de informação e 

comunicação faz parte das suas atividades quotidianas, contrariamente aos adultos, que 

geralmente recorrem a estas tecnologias com o propósito de realizar tarefas específicas. 

Para muitos destes “nativos digitais”, dificilmente será possível demarcar com clareza a 

vida real daquela que é experienciada no ciberespaço, o que significa que será expectável 

que aqueles que praticam bullying em contexto escolar também o façam através de meios 

eletrónicos, da mesma forma que os jovens que são vítimas de bullying nas escolas 

também sejam vítimas de comportamentos lesivos perpetrados através destas tecnologias. 

Tal como Juvonen e Cross (2008) defendem, “os aparelhos de comunicação eletrónicos 

não são a causa do problema entre os jovens, mas são, literalmente, as ferramentas” 

                                                           
41 Ver Juvonen e Gross (2008) e Li (2007b). 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FJ%25C3%25A4ger&ei=wVBZVPAfz95q2KOCmAw&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D2.80.15.46%26ts%3D1415139521469007%26auth%3Dtbu2ukipqyo65dukxjhlfvc4gn634v7i%26rndm%3D0.8503095631022006&v6s=2&v6t=6049&usg=AFQjCNFG5Kyza9QxMCDQ86E85GRZO74s3Q&bvm=bv.78677474,d.d2s
http://scholar.google.pt/citations?user=QyzMMdoAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
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(p.503). Convém mencionar ainda que, não obstante certos autores42 mencionarem a 

possibilidade dos jovens praticarem cyberbullying como forma de retaliação por terem 

sido anteriormente vítimas de bullying tradicional, na presente investigação não se 

encontrou qualquer relação entre a vitimação de bullying tradicional e a prática de 

cyberbullying.  

 

4.3 Cyberbullying 

 

 Quando questionados sobre a frequência de utilização de computadores, a grande 

maioria dos inquiridos (mais de 80%) reportou fazê-lo “pelo menos quatro vezes por 

mês”. Diversos estudos presentes na literatura indicam que quanto maior for o número de 

horas despendidas pelos jovens na utilização de computadores ou no acesso à internet, 

maior tende a ser o seu envolvimento no cyberbullying (Bento, 2011; Mishna, Khoury-

Kassabri, Gadalla & Daciuk, 2012; Smith et al., 2008; Sticca, Ruggieri, Alsaker & Perren, 

2013; Twyman, Saylor, Taylor & Comeaux, 2010; Ybarra e Mitchell, 2004a; Ybarra & 

Mitchell, 2004b). Todavia, na presente investigação não se comprovou a relação entre a 

frequência de utilização de computadores e a vitimação/prática de cyberbullying, bem 

como de assistir a alguém ser vítima deste fenómeno.  

Por sua vez, cerca de 47% dos inquiridos reportou ter visto alguém ser vítima de 

cyberbullying, não se constatando diferenças significativas quanto ao género. Quando 

questionados diretamente sobre se teriam sido vítimas de cyberbullying nos últimos 

meses, cerca de 6% afirmou ter sido pelo menos uma vez nos últimos meses. Percentagens 

análogas foram compravas nas investigações levadas a cabo por Ybarra, Mitchell, Wolak 

e Finkelhor (2006), por Wolak, Mitchel e Finkelhor (2007) e ainda por Smith et al. (2008). 

Ao nível da vitimação praticamente não se constataram diferenças entre os géneros, ainda 

que as raparigas tenham reportado valores superiores aos rapazes.  

Quanto aos comportamentos tidos em conta na análise da vitimação de 

cyberbullying, as ameaças levadas a cabo por mensagens de texto de telemóveis e a 

publicação de comentários maldosos ou ofensivos online foram os comportamentos mais 

reportados pelos inquiridos. Também na investigação de Smith et al. (2008) uma das 

formas mais reportadas de cyberbullying envolvia o recurso a telemóveis, seja através de 

chamadas ou de mensagens de texto. Na presente investigação, ainda que as raparigas 

                                                           
42 Ver Aftab (2014), Beran e Li (2007) e König, Gollwitzer e Steffgen (2010). 

http://scholar.google.pt/citations?user=Kw_xYcIAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
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tenham apresentado valores superiores aos rapazes na maior parte dos comportamentos 

tidos em conta, as diferenças encontradas não foram estatisticamente significativas43.  

Por fim, a maior parte dos inquiridos referiu conhecer a identidade do ofensor, à 

semelhança das investigações levadas a cabo por Huang e Chou (2010), Juvonen e Gross 

(2008) e ainda Mishna, Cook, Gadalla, Daciuk e Solomon (2010), não se comprovando a 

presença do anonimato na prática de cyberbullying. Ora, tendo em conta a relação entre 

o fenómeno do bullying e do cyberbullying, não só ao nível da vitimação como também 

da sua prática, o facto da maior parte dos jovens conhecer a identidade do ofensor pode 

reforçar a evidência da sobreposição dos dois fenómenos, na medida em que, 

tendencialmente, o bullying perpetrado no contexto escolar estende as suas fronteiras e 

prolonga-se no tempo, ainda que seja efetivado com recurso a outros meios. Para além 

disso, e como para a os “nativos digitais” a fronteira entre o mundo real e o virtual é muito 

ténue, podemos equacionar ainda a possibilidade de ocorrer primeiro o cyberbullying e 

desta forma repetida de maltratar/lesar a outra pessoa se perpetrar no contexto escolar 

sem o recurso a meios tecnológicos, assumindo as diferentes formas de bullying 

tradicional.   

Por seu turno, a maior parte dos inquiridos reportou que, quando foi vítima de 

cyberbullying, contou a alguém. Apesar das diferenças entre os géneros serem reduzidas, 

em termos percentuais a vitimação de cyberbullying foi mais reportada pelos rapazes. 

Quanto às pessoas a quem reportaram, ou, no caso de ter sido a mais que uma, a quem 

reportaram primeiro, a maioria referiu que contou ao(s) amigo(s). Li (2006 e 2007b) 

constatou qua a maioria dos jovens que eram vítimas ou que a assistiam à prática de 

cyberbullying não reportava os acontecimentos aos adultos, evidência igualmente 

corroborada por Juvonen e Gross (2008). DeHue, Bolman e Völlink (2008), num estudo 

em que os investigadores inquiriram não só os alunos, como também os pais, constataram 

que uma percentagem significativa dos progenitores não tinha conhecimento que os seus 

filhos praticavam ou estavam a ser vítimas de cyberbullying. Aricak et al. (2008) 

concluíram que, quando os jovens eram vítimas de cyberbullying, a maior parte reportava 

este acontecimento aos seus amigos. Slonje e Smith (2008) verificaram que a maior parte 

das vítimas não contava a ninguém que era vítima de cyberbullying, ou então fazia-o junto 

do seus amigos. Topçu, Erdur-Baker e Çapa-Aydin (2008) constataram que a maior parte 

                                                           
43 Tal como referido anteriormente, diversos estudos presentes na evidência empírica demonstram que as raparigas tendem a apresentar 

níveis de vitimação de cyberbullying superiores aos rapazes: Kowalski e Limber (2007); Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla e Daciuk 

(2012); Schneider, O’Donnell, Stueve, e Coulter (2012); Smith et al. (2006); Snell e Englander (2010); Walrave e Heirman (2011); 
Wang, Iannotti e Nansel (2009). 
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das vítimas de cyberbullying da sua amostra procurou ajuda após a vitimação, tendo-o 

feito maioritariamente junto de amigos. Por fim, Huang e Chou (2010) concluíram que 

os jovens que são vítimas de cyberbullying tendem a reportar estes incidentes aos seus 

colegas de turma e somente uma percentagem muito reduzida reportou aos professores. 

Os autores referem que, provavelmente, os jovens têm a perceção que os professores não 

terão a capacidade de resolver este problema. Também Agatston, Kowalski e Limber 

(2007) indicam que os jovens vítimas de cyberbullying entendem que os adultos presentes 

no contexto escolar não são capazes de os ajudar. Apesar de reportarem com maior 

frequência estes acontecimentos junto dos progenitores, em comparação com os adultos 

presentes no contexto escolar, os autores concluem ainda que muitos jovens têm receio 

de contar aos pais devido à possibilidade de lhes ser vedado o acesso à internet. Hinduja 

e Patchin (2015) indicam vários motivos pelos quais os jovens tendem a não reportar os 

episódios de cyberbullying aos adultos: 1) não querem ser culpados pela situação e 

receiam perder o acesso a computadores ou telemóveis; 2) as vítimas entendem que os 

adultos não têm meios nem capacidade para resolver este tipo de problemas; 3) os 

professores, por vezes, retraem-se em intervir em assuntos que não se relacionem 

diretamente com o contexto escolar.  

Antes de se proceder à discussão dos resultados relativos à prática de 

cyberbullying, convém salientar que na presente investigação comprovou-se a relação, 

ainda que moderada, entre a vitimação e a prática de cyberbullying. Isto quer dizer que, 

tendencialmente, aqueles que são vítimas de cyberbullying também praticam estes 

comportamentos, e vice-versa. Estes resultados vão ao encontro da evidência empírica 

que demonstra a existência dos bully-victims (Acordinno & Acordinno, 2011; Bauman, 

2009; Beran & Li, 2007; Erdur-Baker, 2010; Li, 2007a; Huang & Chou, 2010; Mishna, 

Khoury-Kassabri, Gadalla & Daciuk, 2012; Pinto, 2011; Smith et al., 2008; Vandebosch 

e Cleemput, 2009; Walrave & Heirman, 2011; Ybarra & Mitchell, 2004a).  

A literatura enumera diversos fatores que podem explicar este fenómeno, 

nomeadamente a possibilidade de ocorrerem reações em cadeia em que as vítimas podem 

tornar-se agressores e os agressores em vítimas44; dos comportamentos enquadrados no 

cyberbullying em boa verdade mais não serem que conflitos/agressões recíprocos que 

ocorrem no ciberespaço45; de haver maior facilidade em lesar um terceiro através do 

                                                           
44 Vandebosch e Cleemput (2009). 

 
45 Bauman (2009).  

http://scholar.google.pt/citations?user=QyzMMdoAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
http://scholar.google.pt/citations?user=QyzMMdoAAAAJ&hl=pt-PT&oi=sra
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recurso às tecnologias46. Tendo em conta que no fenómeno do cyberbullying não ocorre 

confrontação cara-a-cara, contrariamente ao que sucede no bullying tradicional, é possível 

equacionar a possibilidade do ciberespaço ser mais atrativo que o mundo real ao nível da 

prática/retaliação destes comportamentos. Isto pode ser explicado desde logo por três 

razões que tanto se aplicam àqueles que praticam cyberbullying e que posteriormente se 

tornam vítimas, como também para aqueles que inicialmente foram vítimas e só depois 

se tornam ofensores: 1) a possibilidade de o ofensor se manter anónimo; 2) a não 

confrontação direta com o terceiro contribui para que o ofensor não se depare com 

emoções e consequências dos seus atos, reduzindo os sentimentos de culpa e de empatia 

para com as vítimas, o que pode contribuir para potenciar um efeito desinibidor na prática 

destes comportamentos, tal como Hinduja e Patchin (2015) referem. De facto, Suler 

(2004) afirma que o ciberespaço contém características que potenciam o que a literatura 

designa por efeito de desinibição online (the online disinhibition effect),que torna as 

pessoas menos contidas e contribui para que estas se expressem mais abertamente, com 

menos restrições. Para Suler (2004) tal desinibição pode ser “benigna”, por exemplo 

quando provoca comportamentos de solidariedade e de entreajuda, ou “tóxica”, quando 

se materializa na prática de comportamentos que lesam terceiros; 3) a ausência de 

contacto direto não requer que o desequilíbrio de poder entre a vítima e o ofensor ocorra 

devido à componente física ou à popularidade dos envolvidos, bastando que o ofensor 

tenha competências ao nível do domínio das tecnologias de informação e comunicação.   

Quanto à prática de cyberbullying, cerca de 6% dos inquiridos reportou tê-lo feito 

pelo menos uma única vez nos últimos meses. Os rapazes reportaram valores superiores, 

em comparação com as raparigas e as diferenças entre os dois géneros foram 

estatisticamente significativas. Estes resultados estão em linha de conta com diversos 

estudos presentes na literatura científica (Calvete, Orue, Estévez, Villardónm & Padilla, 

2010; Walrave & Heirman, 2011; Wang, Iannotti & Nansel, 2009). Tal como referido 

anteriormente, uma vez que a literatura refere que os rapazes tendencialmente praticam 

bullying físico, e as raparigas optam maioritariamente por formas indiretas, mais subtis 

da prática deste fenómeno, já que uma das caraterísticas do cyberbullying é precisamente 

a inexistência do confronto cara-a-cara entre o ofensor e a vítima, de alguma forma seria 

expectável que as raparigas apresentassem valores superiores ao nível da prática de 

cyberbullying, comparativamente aos rapazes.  

                                                           
46 Huang e Chou (2010).  
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O comportamento mais reportado pelos inquiridos foi ameaçar magoar alguém 

através de mensagens de texto de telemóvel, seguido da publicação de comentários 

maldosos ou ofensivos online e da publicação de fotografias maldosas ou ofensivas 

online. Em termos percentuais, os rapazes reportaram valores superiores às raparigas na 

prática da generalidade dos comportamentos em análise e as diferenças entre os dois 

géneros foram estatisticamente significativas em três comportamentos: publicar 

comentários maldosos ou ofensivos sobre alguém online; publicar fotografias maldosas 

ou ofensivas online; ameaçar alguém online.  

Relativamente à idade dos inquiridos, verificou-se uma correlação positiva, ainda 

que fraca, com o facto de já ter visto alguém ser vítima de cyberbullying e com a prática 

deste fenómeno. Assim, quanto mais velhos forem os inquiridos maior é a tendência para 

já terem visto alguém ser vítima deste fenómeno. Uma vez que a questão presente no 

inquérito não balizou um determinado período temporal, é expectável que quanto maior 

for a idade dos inquiridos maior a probabilidade de terem assistido a alguém ser vítima 

de cyberbullying. Por sua vez, comprovou-se que, quanto maior for a idade dos jovens, 

maior a tendência para nos últimos meses terem sido vítimas/ofensores de cyberbullying. 

Diversos estudos presentes na literatura concluíram que o cyberbullying tende a ser 

praticado por jovens mais velhos (Feinberg & Robey, 2009; Walrave & Heirman, 2011; 

Ybarra & Mitchell, 2004a). Williams e Guerra (2007) concluíram que o bullying físico e 

o bullying praticado através da internet (internet bullying) atingem o seu auge no 8º ano 

e começam a decrescer a partir do 11º ano de escolaridade. Campbell, Slee, Spears, Butler 

e Kift (2013) concluíram que os jovens que frequentam o 9º ano de escolaridade, e que 

teriam aproximadamente 14 anos de idade, reportaram maiores níveis de prática de 

cyberbullying. Já no plano da vitimação, Price e Dalgleish (2010) constataram que a 

vitimação ocorria predominantemente entre os 13 e os 14 anos de idade. Na meta-análise 

realizada por Tokunaga (2010) o autor concluiu que a vitimação ocorre 

predominantemente entre os 12 e os 14 anos de idade. Por fim, Jones, Mitchell e Finkelhor 

(2013), constataram que as vítimas de “assédio na internet” teriam predominantemente 

entre os 13 e os 15 anos de idade.   

Por seu turno, não se verificou qualquer tipo de relação entre a perceção dos 

resultados escolares dos inquiridos e a vitimação/prática de cyberbullying. Todavia, na 

investigação levada a cabo por Price e Dalgleish (2010), dos indivíduos da sua amostra 

que foram vítimas de cyberbullying e que reportaram ter sofrido algum tipo de 

consequência, 35% referiu que a vitimação teve um impacto negativo ao nível dos seus 
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resultados escolares e 28% na assiduidade. Também Schneider, O’Donnell, Stueve e 

Coulter (2012) constataram que os jovens que apresentavam piores resultados escolares, 

bem como menor ligação com a escola, teriam maior propensão a ser vítimas de 

cyberbullying.  

Finalmente, apenas nove inquiridos reportaram o motivo pelo qual já praticaram 

cyberbullying sobre terceiros, três disseram que o fizeram “em resposta a certas 

mensagens que receberam, ou por algo que viram na internet”; três disseram que o fizeram 

“por brincadeira, achavam que seria divertido” e, finalmente, três reportaram tê-lo feito 

“por outro motivo” que não constava no questionário. Numa das primeiras investigações 

realizadas sobre o cyberbullying em Portugal, Pinheiro (2009) criou duas tipologias de 

cyberbullies, os “acidentais”, que utilizam as tecnologias com o intuito de fazer troça ou 

de se vingarem de terceiros, não tendo verdadeiramente consciência do impacto que tais 

comportamentos causam às suas vítimas, e os “adictos”, que praticam cyberbullying 

porque tais comportamentos lhe proporcionam prazer e fazem-no habitualmente47.  

Também Kowalski, Limber e Agatston (2012) enumeram uma série de razões 

pelas quais os jovens praticam cyberbullying. Para os autores, alguns fazem-no 

simplesmente em resposta a determinando tipo de mensagens ou comentários que 

receberam através de meios eletrónicos, não se apercebendo que eles próprios estão a 

praticar cyberbullying. Por outro lado, há jovens que o fazem por se sentir aborrecidos e 

entendem que este tipo de comportamentos são divertidos. Por fim, os autores referem 

ainda a intenção dos jovens magoarem e humilharem a vítima, ou ainda de obterem 

satisfação ou qualquer outro tipo de prestígio. Mishna, Cook, Gadalla, Daciuk e Solomon 

(2010) referem que os jovens praticam cyberbullying porque tais comportamentos os 

fazem sentir divertidos, populares e poderosos. Também Hinduja e Patchin (2015) 

afirmam que um dos motivos recorrentes pelos quais os jovens praticam cyberbullying 

tem que ver com o divertimento que tais comportamentos lhes trazem. Segundo os 

autores, é possível que os jovens não interpretem os seus comportamentos como 

cyberbullying e que não tenham consciência do impacto que causam nas suas vítimas. Os 

autores mencionam ainda que a maior parte das atividades que os jovens realizam através 

destes meios eletrónicos não são supervisionadas por adultos, o que facilita a prática 

destes comportamentos.  

                                                           
47 Casas, Del Rey e Ortega-Ruiz (2013) constataram que o “vício pela internet” (internet addition) é um preditor ao nível da prática 
de cyberbullying. 

https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robin+M.+Kowalski%22
https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+P.+Limber%22
https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patricia+W.+Agatston%22
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Por último, Aftab (2014) enumerou quatro tipologias de ofensores de 

cyberbullying :  

1) The vengeful angel – este tipo de cyberbullies não se vêm a si próprios como 

ofensores e atuam com o propósito de ensinar à vítima algum tipo de lição ou de retaliar 

face a comportamentos que esta manifestou. Estes jovens geralmente praticam 

cyberbullying com o intuito de proteger algum amigo que esteja a ser vítima de bullying 

ou mesmo de cyberbullying.  

2) The Power-Hungry and Revenge of the Nerds – os jovens desta tipologia 

pretendem magoar e exercer o seu poder perante a vítima, tal como ocorre no bullying 

tradicional, todavia recorrem a outros meios. Geralmente são vítimas de bullying, são 

fisicamente mais fracos e não têm grandes níveis de popularidade entre os seus colegas. 

Para além disso, apresentam grandes competências e domínio das tecnologias. Para estes 

jovens, a prática de cyberbullying afigura-se atrativa devido à possibilidade de agir com 

anonimato e de não ter que enfrentar fisicamente a vítima.  

3) Mean Girls – nesta tipologia enquadram-se os jovens, geralmente as raparigas, 

que praticam cyberbullying para se entreter e para ultrapassar o aborrecimento que 

possam estar a sentir. Na maior parte das vezes os atos são planeados/perpetrados em 

grupo e pretendem demonstrar perante terceiros a capacidade do(s) ofensor(es) exercer 

cyberbullying sobre a vítima.  

4) The Inadvertent Cyberbully – os jovens que se inserem nesta tipologia não se 

reconhecem como ofensores e não pretendem exercer intencionalmente cyberbullying 

sobre terceiros, contudo reagem a certo tipo de mensagens ou conteúdos que recebem 

online e que lhes provoca sentimentos de raiva e frustração.  
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Conclusão 

 

Nas últimas décadas temos vindo a assistir a um grande desenvolvimento no plano 

das tecnologias de informação e comunicação. A atual geração de jovens cresceu e 

desenvolveu-se em contacto direto com estas tecnologias, o que contribuiu não só para a 

aquisição/aperfeiçoamento de competências a este nível, mas também para a 

transfiguração das formas de interação. Atualmente os jovens recorrem a este tipo de 

tecnologias para realizar as mais diversas atividades do seu quotidiano e, tal como 

diversos autores referem, para muitos deles não há uma demarcação clara entre a 

realidade vivida no mundo real e aquela que é experienciada no mundo virtual, o que 

denota a importância de compreendermos o que realmente ocorre quando os jovens 

acedem à internet ou utilizam os telemóveis. Não obstante os inquestionáveis benefícios 

que as tecnologias trouxeram nomeadamente ao nível do acesso à informação e na 

ampliação e facilitação das formas de comunicação, é importante não esquecer os riscos 

que potenciaram, como por exemplo o cyberbullying. Diversos estudos demonstram que 

a cyberbullying tem um impacto negativo na vida das vítimas, desde logo ao nível da 

saúde mental, uma vez que potencia os níveis de ansiedade, do consumo de álcool e 

drogas, de sintomas de depressão e de tentativas de suicídio (ver Bento, 2011; Campbell, 

Spears, Slee, Butler & Kift, 2012; Baker & Tanrıkulu, 2010; Gámez-Guadix, Orue, Smith 

& Calvete, 2013; Goebert, Else, Matsu, Chung-Do & Chang, 2010; Hinduja & Patchin, 

2010; Machmutow, Perren, Sticca & Alsaker, 2012; Perren, Dooley, Shaw & Cross, 2010; 

Pinto, 2011; Schenk & Fremouw, 2012; Schneider, O’Donnell, Stueve & Coulter, 2012; 

Wang, Nansel & Iannotti, 2011). 

A presente investigação teve por objetivo descrever a magnitude e as 

características do cyberbullying e dos seus intervenientes junto de jovens estudantes 

portugueses, fornecendo, assim, um contributo adicional para a investigação realizada em 

Portugal até ao momento. Desde logo, os resultados demonstram que maioria dos 

inquiridos reportaram utilizar os computadores “pelo menos quatro vezes por mês”. Para 

além disso, quase metade (47%) reportou já ter visto alguém ser vítima de cyberbullying; 

cerca de 6% referiu ter sido vítima pelo menos uma vez nos últimos meses e também 6% 

referiu ter praticado cyberbullying sobre terceiros com a mesma frequência nos últimos 

meses. Esta investigação comprovou a relação entre o bullying tradicional e o 

cyberbullying. Em linha de conta com diversos estudos presentes na literatura, constatou-
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se que os intervenientes tendem a assumir a mesma ordem de papéis, isto é, aqueles que 

praticam bullying tradicional tendem a praticar cyberbullying e aqueles que são vítimas 

de bullying tradicional tendem também a ser vítimas de cyberbullying, o que nos leva a 

concluir que os dois fenómenos estão interrelacionados.  

Não obstante haver autores que referem a possibilidade de alguns jovens 

praticarem cyberbullying como forma de retaliação por terem sido anteriormente vítimas 

de bullying tradicional, os resultados deste estudo não demonstram qualquer relação entre 

a vitimação de bullying tradicional e a prática de cyberbullying. Por fim, e corroborando 

a evidência empírica, os resultados comprovam a relação entre a vitimação e a prática de 

cyberbullying, o que a literatura designa por bully-victims, jovens que são 

simultaneamente vítimas e ofensores de cyberbullying.  

Relativamente à vitimação não se constatou diferenças significativas quanto ao 

género. Os comportamentos mais reportados pelos inquiridos foram as ameaças levadas 

a cabo por mensagens de texto de telemóveis e a publicação de comentários maldosos ou 

ofensivos online. Ao nível da prática de cyberbullying os rapazes reportaram níveis 

superiores em comparação com as raparigas e as diferenças foram estatisticamente 

significativas. Os comportamentos mais reportados foram ameaçar magoar alguém 

através de mensagens de texto de telemóvel, a publicação de comentários maldosos ou 

ofensivos online e a publicação de fotografias maldosas ou ofensivas online. 

Não obstante o anonimato ser uma das características do cyberbullying 

recorrentemente citadas, à semelhança de outros estudos comprovou-se que a maior parte 

dos inquiridos referiu conhecer a identidade do ofensor. Por sua vez, a generalidade dos 

inquiridos que foi vítima reportou o incidente a alguém, maioritariamente aos seus 

amigos.   

Quanto aos motivos que estiveram na origem da prática do cyberbullying, os 

inquiridos referiram que o fizeram “em resposta a certas mensagens que receberam, ou 

por algo que viram na internet”; “por brincadeira, achavam que seria divertido”, ou ainda 

por outros motivos que não constavam no inquérito. Por último, e apesar da tentativa de 

averiguar a relação da idade com o cyberbullying não ter sido um dos objetivos iniciais 

deste estudo, constatou-se que, quanto maior for a idade dos jovens, maior a tendência 

para já ter visto alguém ser vítima de cyberbullying, bem como para praticar estes 

comportamentos. 

De modo a prevenir o cyberbullying, desde logo é importante que as escolas, os 

pais e os próprios jovens estejam devidamente informados sobre o fenómeno, como 
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identificá-lo, como efetivamente se processa, que comportamentos estão em causa e que 

consequências acarreta para as vítimas. É importante que os adultos, nomeadamente os 

pais e os professores, monitorizem as atividades que os jovens desenvolvem através das 

tecnologias de informação e comunicação, que aprofundem o seu conhecimento e que 

desenvolvam competências a este nível. Os adultos devem, por sua vez, informar os 

jovens e incutir-lhes princípios e boas práticas aquando da utilização destas tecnologias. 

É plausível pensarmos que o desfasamento existente ao nível da compreensão, utilização 

e domínio das novas tecnologias entre os “nativos” e “os imigrantes digitais” pode 

contribuir para que os adultos não só não compreendam efetivamente os riscos que os 

jovens incorrem, como também para que os jovens sintam que os adultos são incapazes 

de os ajudar no caso de assistirem ou de serem vítimas de cyberbullying. Os jovens devem 

também adotar uma série de estratégias de forma a prevenir a vitimação de cyberbullying, 

como por exemplo nunca fornecer informação pessoal online nem a password do e-mail 

ou de contas em redes sociais.  

Ao nível da investigação, em Portugal será importante que, futuramente, se 

realizem estudos à escala nacional, de modo a aferir-se a prevalência do fenómeno no 

país; os comportamentos mais recorrentes; a idade em que ocorre maioritariamente a 

vitimação/prática; as diferenças de género ao nível da vitimação/prática e o que realmente 

motiva a prática de cyberbullying. Todos estes elementos, aliado ao estudo mais 

aprofundado do perfil da vítima e do ofensor, permitirão obter uma compreensão mais 

abrangente do fenómeno em Portugal e consequentemente delinear estratégias que 

previnam e mitiguem a sua ocorrência.    
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

Eu,_______________________________________________________encarregado de 

educação do(a) menor ____________________________________________________, 

declaro consentir que o meu (minha) educando (educanda) participe na investigação: 

“Cyberbullying, caracterização do fenómeno em Portugal” realizada no âmbito de uma 

dissertação de Mestrado em Crime, Diferença e Desigualdade da Universidade do Minho.  

A participação consistirá na resposta a um inquérito que preservará o anonimato e a 

confidencialidade de todos os respondentes. A informação recolhida será utilizada 

somente para fins académicos.  

 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do(a) encarregado(a) de educação) 
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Anexo 2 

 

Cyberbullying 

Caracterização do fenómeno em Portugal 

 

O presente questionário destina-se a recolher dados para uma investigação 

académica realizada no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Crime, 

Diferença e Desigualdade do Departamento de Sociologia da Universidade do 

Minho.  

Neste sentido, convido-te a participares nesta investigação através do 

preenchimento do seguinte questionário. Importa salientar que o anonimato está 

assegurado e que todas as informações prestadas serão utilizadas exclusivamente 

para fins académicos. Desde já agradeço a tua participação. 

 

PARTE I  

(Na questão 1 e 4, coloca um X somente numa resposta) 

 

 

1. Sexo:  Masculino  _____ 

 

Feminino  _____ 

 

 

2. Idade:  _____ 

 

 

3. Ano escolar que frequentas: _____ 

 

 

4. Como descreves os teus resultados escolares 

 

 Acima da média  _____ 

 Na média    _____ 

 Abaixo da média   _____ 
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PARTE II 

 

A segunda parte deste questionário aborda o fenómeno do bullying. Alguém é 

vítima de bullying quando é exposto repetidamente e ao longo do tempo a ações 

negativas por parte de um ou mais estudantes, nomeadamente quando: 

 Dizem coisas más ou magoam a pessoa em causa, ou ainda quando fazem troça 

ou chamam nomes maldosos ou que magoam essa pessoa.  

 Ignoram completamente ou excluem essa pessoa do seu grupo de amigos ou 

deixam-na propositadamente de fora sobre certos assuntos.  

 Batem, pontapeiam, empurram ou ameaçam ou ainda fecham essa pessoa dentro 

de compartimentos. 

 Contam mentiras ou espalham falsos rumores sobre essa pessoa ou mandam 

mensagens maldosas e tentam que outros estudantes não gostem dela.  

 Retiram dinheiro ou outras coisas a essa pessoa, ou então destroem-nas.  

 Forçam ou ameaçam a pessoa a fazer coisas que ela não queria. 

 Fazem outro tipo de coisas que prejudicam terceiros. 

 

 

Em cada questão, coloca um X somente numa resposta) 

1. Nos últimos meses foste vítima de bullying na escola?  

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

(Se respondeste “Nunca”, avança para a questão nº4) 

 

 

2. Quando foste vítima de bullying constaste a alguém? 

 Não, não contei a ninguém  _____ 

 Sim, contei a alguém   _____ 

 

(Se respondeste “Não, não contei a ninguém”, avança para a questão nº4) 

 

 

3. Se foste vítima de bullying e contaste a alguém, a quem foi? 

(Se contaste a mais do que uma pessoa, seleciona a pessoa a quem contaste 

primeiro) 

 A algum dos meus professores  _____ 

 A outro adulto na escola   _____ 
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 Aos meus pais/tutores  _____ 

 Ao  meu irmão/irmã    _____ 

 Ao(s) meu(s) amigo(s)   _____ 

 A outra pessoa    _____     Quem? ______________ 

 

 

 

4. Nos últimos meses praticaste bullying na escola sobre outro(s) estudante(s) ? 

 

 Nunca     _____ 

 Sim, mas só uma única vez   _____ 

 Sim, algumas vezes    _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

 

 

 

PARTE III 

A terceira parte deste questionário diz respeito ao cyberbullying. De forma 

muito sucinta, é possível afirmar que o cyberbullying ocorre quando alguém 

repetidamente assedia, maltrata, ou faz troça de outra pessoa online ou enquanto utiliza 

telemóveis ou outro tipo de aparelhos eletrónicos. 

Alguém pratica cyberbullying quando: 

 Publica comentários maldosos ou ofensivos sobre alguém online. 

 Publica uma fotografia maldosa ou ofensiva sobre alguém online. 

 Publica um vídeo maldoso ou ofensivo sobre alguém online. 

 Cria uma página na internet maldosa ou ofensiva sobre alguém. 

 Espalha rumores sobre alguém online. 

 Ameaça magoar alguém através de mensagens de texto de telemóvel. 

 Ameaça magoar alguém online. 

 Faz-se passar-me por alguém online e age de forma maldosa ou lesiva 

para essa pessoa. 

 

(Em cada questão, coloca um X somente numa resposta) 

 

1. Com que frequência utilizas computadores 

 Raramente    _____ 

 Uma a 3 vezes por mês   _____ 

 Pelo menos 4 vezes por mês  _____ 

 

 



100 
 

2. Já viste alguém ser vítima de cyberbullying? 

 

 Nunca     _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes   _____ 

 

3. Nos últimos meses foste vítima de cyberbullying? 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

 

4. “Nos últimos meses eu fui vítima de cyberbullying da(s) seguinte(s) forma (s):” 

 

a) Alguém publicou comentários maldosos ou ofensivos sobre mim online.   

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

b) Alguém publicou uma fotografia maldosa ou ofensiva sobre mim online. 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

c) Alguém publicou um vídeo maldoso ou ofensivo sobre mim online. 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 
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d) Alguém criou uma página na internet maldosa ou ofensiva sobre mim. 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

e) Alguém espalhou rumores sobre mim online. 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

f) Alguém ameaçou magoar-me através de mensagens de texto de telemóvel. 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

g) Alguém ameaçou magoar-me online 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

h) Alguém se fez passar por mim online e agiu de forma maldosa ou lesiva para 

mim. 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 
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5. Se foste vítima de cyberbullying, indica quem o praticou sobre ti? 

(Se nunca foste vítima de cyberbullying avança para a questão nº8) 

 

 Colegas da escola     _____ 

 Pessoas fora da escola    _____ 

 Desconheço a identidade da pessoa   _____ 

 

 

6. Quando foste vítima de cyberbullying contaste a alguém? 

(Se respondeste: “Não, não contei a ninguém”, avança para a questão nº8). 

 

 Não, não contei a ninguém  _____ 

 Sim, contei a alguém   _____ 

 

 

7.  Se foste vítima de cyberbullying e contaste a alguém, a quem foi? 

(Se contaste a mais do que uma pessoa, seleciona a pessoa a quem contaste 

primeiro) 

 

 A algum dos meus professores  _____ 

 A outro adulto na escola   _____ 

 Aos meus pais/tutores  _____ 

 Ao meu irmão/irmã    _____ 

 Ao(s) meu(s) amigo(s)   _____ 

 A outra pessoa    _____     Quem? ______________ 

 

 

8. Nos últimos meses praticaste cyberbullying sobre outros? 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

9. “Nos últimos meses pratiquei cyberbullying sobre outros da(s) seguinte(s) forma (s)”: 

 

a) Publiquei comentários maldosos ou ofensivos sobre alguém online.  

  

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 
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b) Publiquei uma fotografia maldosa ou ofensiva sobre alguém online 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

c) Publiquei um vídeo maldoso ou ofensivo sobre alguém online 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

d) Criei uma página na internet maldosa ou ofensiva sobre alguém 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

e) Espalhei rumores sobre alguém online 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

f) Ameacei magoar alguém através de mensagens de texto de telemóvel. 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

g) Ameacei magoar alguém online 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez _____ 
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 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

h) Fiz-me passar por alguém online e agi de forma maldosa ou lesiva para essa 

pessoa. 

 

 Nunca    _____ 

 Sim, mas só uma única vez  _____ 

 Sim, algumas vezes   _____ 

 Sim, várias vezes    _____ 

 Sim, muitas vezes    _____ 

 

 

10. Por que motivo já praticaste cyberbullying sobre outros? (coloca um X somente 

numa resposta) 

 

(Se nunca praticaste cyberbullying sobre outros não respondas a esta questão) 

 Fi-lo como forma de retaliação/vingança  

por ter sido vítima de bullying    _____ 

 Fi-lo em resposta a certas mensagens que  

recebi, ou por algo que vi na internet   _____ 

 Fi-lo por brincadeira, achei que seria divertido   _____ 

 Fi-lo porque me trazia satisfação, 

prestígio, ou outro tipo de recompensas    _____ 

 Fi-lo porque pretendia magoar/lesar essa pessoa  _____ 

 Fi-lo porque sentia inveja/ciúmes dessa pessoa   _____ 

 Fi-lo por outro motivo     _____    

Qual? ____________________________________________ 

 

 

 

Obrigado pela tua colaboração 
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