
O 
ano de 2009 marcou o 40º 
aniversário da internet. A 
tecnologia é uma parte da 
vida de quase todos os alunos 

hoje. Em alguns países, o acesso aos 
computadores é um direito e não 
apenas um privilégio. Por exemplo, 
a França fez do acesso à internet um 
“direito humano”. Em julho de 2010, 
também se tornou um direito legal na 

Finlândia. E o Uruguai se tornou, em 
2009, o primeiro país latino-america-
no a oferecer a cada aluno no ensino 
fundamental público um computador 
através do programa “Um Compu-
tador Portátil por Criança”.1 A nova 
cultura, baseada na web, resultou 
em novas maneiras de a pessoa se 
comunicar, socializar-se, aprender e 
se divertir. No entanto, a tecnologia 

on-line compartilha certas caracterís-
ticas negativas:

• Ela pode ser invasiva e pode ser 
difícil evitá-la, sendo que está dispo-
nível em qualquer lugar, a qualquer 
hora.

• Ela pode abranger material 
nocivo, sendo ampla e rapidamente 
disseminado a um grande público. 
Por exemplo, boatos e imagens podem 

O bullying virtual 
em uma sala 

de aula tradicional
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ser postados em fóruns públicos ou 
ser enviados para muitas pessoas ao 
mesmo tempo.

• Ela pode fornecer ao agressor 
um sentimento relativo de anonimato 
e distância da vítima, o que permite 
uma falta de resposta ou de consequ-
ências imediatas.2

Essas características aumentam a 
probabilidade de a internet ser explo-
rada para fins maliciosos, tais como 
o recrutamento de pessoas para todos 
os tipos de cultos e grupos de ódio, a 
distribuição de pornografia (incluindo 
fotos sexualmente explícitas de crian-
ças), dando aos pedófilos acesso a um 
grande número de vítimas jovens, e 
a disseminação do discurso de ódio e 
de intimidação.

Infelizmente, o avanço da internet 
deu origem às mais diversas formas 
de ameaçar, assediar, abusar, insultar, 
intimidar etc. Isso é o que chamamos 
de cyberbullying, a intimidação vir-
tual definida como “dano intencional 
e repetido gerado por meio do uso 
de computadores, celulares e outros 
dispositivos eletrônicos”.3 O bullying 
virtual, que varia de uma enxurrada 
de textos provocativos até grupos de 
websites para assédio sexual, é um 
problema crescente.

Enquanto o cyberbullying pode 
ocorrer separadamente da interação 
real entre agressor e vítima, muitas 
vezes ele acentua o assédio que ocor-
re em parques infantis e corredores da 
escola. O bullying virtual permite que 

os agressores ameacem as vítimas, 
tanto face a face quanto eletronica-
mente. “Quando eu vir você na escola 
amanhã, meus amigos e eu vamos 
bater em você”, diz uma mensagem 
ameaçadora. Mesmo que o bullying 
virtual não produza comportamento 
ativo, sem resultar em machucados 
e ferimentos, ele é psicologicamente 
tão prejudicial para a vítima quanto 
os tipos tradicionais de bullying, em 
virtude do medo e da angústia emo-
cional. 

O bullying virtual tem algumas 
características específicas que devem 
ser consideradas:

• Pode ocorrer 24 horas por dia, 7 
dias por semana e não apenas durante 
o horário escolar.

• Invade a casa da vítima e o es-
paço pessoal, bem como o ambiente 
escolar.

• Muitas vezes, ocorre com alguma 
expectativa de anonimato, uma vez 
que os autores podem usar contas 
temporárias de e-mail, pseudôni-
mos em salas de bate-papo virtual e 
telefones celulares descartáveis para 
mascarar sua identidade.

• Facilita que os espectadores se 
tornem agressores mediante o enca-
minhamento de e-mails, mensagens 
de texto, fotos e participação em 
discussões on-line.

• Pode durar mais tempo e pode 
atingir muito mais que o bullying 
cara a cara: às vezes, espalhando-se 
ao longo de semanas e meses com as 

mensagens sendo armazenadas inde-
finidamente em vários locais virtuais.

• Dificulta a identificação dos 
autores já que eles e seus alvos muitas 
vezes não se encaixam no perfil das 
pessoas que se envolvem no assédio 
moral cara a cara.

• Permite que os agressores intimi-
dem e humilhem outros por meio do 
compartilhamento de e-mails, textos, 
fotos ou vídeos com muitas pessoas 
ao mesmo tempo, o que outros tipos 
de bullying não podem realizar.

• Pode ser invisível aos pais e edu-
cadores que não visitam sites de redes 
sociais ou não sabem como monitorar 
o uso do computador.9

Efeitos nocivos do bullying virtual
Muitas vezes, o bullying é ignorado 

como um rito de passagem esperado 
na infância.10 Frequentemente é dito 
às crianças que são intimidadas para 
elas simplesmente “ignorarem”. No 
entanto, a experiência de ser inti-
midado pode causar danos a longo 
prazo. As vítimas não precisam pa-
decer danos corporais a fim de sofrer 
um trauma psicológico duradouro. O 
bullying é uma tentativa de plantar o 
medo e a autoaversão. Ser alvo repe-
titivo dos danos do bullying destrói 
a capacidade de uma pessoa se ver 
como um indivíduo desejável, capaz e 
eficaz. Isso pode resultar em perda de 
produtividade na escola, bem como 
em distúrbios psicológicos e psicosso-
máticos, além de provocar respostas 
disfuncionais na área social e emo-
cional.11 Por exemplo, transtornos 
alimentares e doenças crônicas têm 
afetado muitos jovens atormentados 
por agressores virtuais.12 O bullying 
virtual tem, inclusive, resultado em 
suicídio.13

Na verdade, os jovens que são 
alvos do bullying virtual na escola 
estão em maior risco de depressão 
do que qualquer um dos agressores 
ou vítimas de bullying tradicional, 
de acordo com uma pesquisa recente 
com alunos do sexto ano ao segundo 
ano do ensino médio realizada por 
pesquisadores do Instituto Nacio-
nal de Saúde.14 Estudos anteriores 
mostraram que os maiores graus de 

Fatos sobre o bullying virtual

• De acordo com o Conselho Nacional de Prevenção do Crime, o bullying virtual afeta quase a 
metade de todos os adolescentes norte-americanos.4

• 85% dos alunos do ensino médio se pronunciaram vítimas de bullying virtual no mínimo 
uma vez.5

• 32% dos adolescentes norte-americanos que usam a internet relataram alguma forma de 
intimidação virtual.6

• A intimidação virtual pode ter seu início logo cedo, no segundo ano escolar. A maior parte 
do bullying virtual, envolvendo alunos do ensino fundamental e adolescentes, é cometida 
por seus colegas.7

• Em um estudo recente, quando os alunos foram questionados por que seus colegas se 
envolviam em bullying virtual, um número surpreendente de 81% disse que era “porque 
eles achavam isso engraçado”.8
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de ensinar aos alunos como Deus 
quer que nos tratemos uns aos outros. 
Assim, devem proporcionar um am-
biente seguro para a aprendizagem. 
Necessitam prevenir o dano emocio-
nal e físico às crianças, que são o ob-
jeto de atenção especial de Deus: “E 
quem receber uma criança, tal como 
esta, em Meu nome, a Mim me rece-
be” (ver Mateus 18:1-5, ARA)17. Essa 
deve ser uma prioridade nas escolas 
adventistas. Portanto, o conhecimento 
da ética virtual é indispensável para 
professores e alunos.

Os administradores devem garantir 
que os professores recebam formação 
na prevenção e nas formas de lidar 
com o bullying virtual. Eles devem 
adotar políticas apropriadas que com-
binem definições claras com sanções 
adequadas.

Programas de prevenção
Um dos programas mais ampla-

mente pesquisados para combater o 
bullying nas escolas é o Programa 
Olweus de Prevenção ao Bullying, que 
foi desenvolvido pela primeira vez no 
início de 1980 na Noruega e na Suécia 
pelo psicólogo Dan Olweus.18 Esse 
programa foi originalmente projetado 
para trabalhar com intervenções em 

três níveis: em toda a escola, em sala 
de aula e individualmente. Os compo-
nentes do programa, que são aplicá-
veis tanto ao bullying virtual quanto 
cara a cara, são os seguintes:

• Escolher uma comissão de coor-
denação.

• Fazer uma avaliação das necessi-
dades.

• Proporcionar o desenvolvimento 
profissional de professores e demais 
funcionários das escolas.

• Criar e aplicar políticas que inclu-
am consequências adequadas.

• Certificar-se do aumento de fisca-
lização nas áreas problemáticas.

• Envolver os pais.
• Combinar a educação em sala de 

aula com a oportunidade de os parti-
cipantes discutirem as preocupações.

• Realizar intervenções individu-
ais que atendam às necessidades das 
vítimas, dos agressores e dos pais de 
ambos os grupos.19

Os adultos devem ser modelo 
de conduta ética e responsável na 
internet. Devem indicar aos alunos 
os perigos on-line e monitorar o uso 
dos computadores da escola para que 
os alunos entendam o que significa 
comportar-se de maneira ética e se 
proteger contra o bullying eletrôni-
co.20

Lidar com as muitas possibilida-
des de bullying virtual e ameaças 
cibernéticas exigirá revisões signifi-
cativas nas políticas da maioria das 
escolas, as quais podem ainda não 
incluir proibições claras de bullying 
tradicional. Deve ser formada uma 
comissão que inclua um membro da 
administração da escola, o conselhei-
ro escolar, um ou mais professores, o 
coordenador de tecnologia, o biblio-
tecário ou especialista em mídia e os 
responsáveis pelos recursos escolares. 
Depois de receber treinamento e de 
ter estudado as políticas de outras 
escolas, a comissão deve estabelecer 
diretrizes específicas para o uso de 
computadores da escola, bem como 
o uso de dispositivos pertencentes ao 
aluno dentro do campus. Devido ao 
rápido desenvolvimento da tecnolo-
gia, as políticas da escola precisam 
ser revisadas com frequência e atu-

depressão ocorreram em adolescentes 
que foram tanto agressores quanto 
vítimas. Os autores do estudo escre-
veram na Revista da Saúde do Ado-
lescente que “ao contrário do assédio 
moral tradicional, que geralmente 
envolve um confronto cara a cara, 
as vítimas cibernéticas não podem 
ver ou identificar seu agressor, como 
tal, as vítimas virtuais podem ser 
mais propensas a se sentir isoladas, 
desumanizadas ou desamparadas no 
momento do ataque”.

É possível que os danos causados 
pelo bullying virtual sejam maiores 
que os danos causados pelo bullying 
tradicional. A comunicação on-line 
pode ser extremamente cruel. Uma 
vez que é distribuída de forma ampla, 
ela é frequentemente irreversível. 
Além disso, a mídia eletrônica facilita 
a formação de “grupo de agressores” 
porque outras pessoas podem pro-
duzir mensagens adicionais de ódio. 
Não há subterfúgio para aqueles que 
são amedrontados pela mídia eletrôni-
ca porque a vitimização é constante e 
repetitiva.15

Finalmente, os alunos podem ficar 
relutantes em denunciar o bullying 
virtual pelo fato de agirem também 
como agressores ou devido à intimi-
dação por parte de outros que faz com 
que temam represálias ou a perda 
do acesso à internet ou do telefone 
celular.16

Os danos causados por discursos 
de ódio e bullying virtual deixam 
claro que professores e pais preci-
sam se tornar mais conscientes desse 
fenômeno e das formas eficazes para 
preveni-los e detê-los. Assim, os ad-
ministradores precisam criar e impor 
políticas escolares abrangentes, bem 
como programas de educação para 
lidar com esse problema preocupante.

As escolas adventistas estão 
comprometidas em proporcionar uma 
educação integral que combina as 
habilidades acadêmicas e sociais. Por 
isso, não podem agir de forma omissa 
devido ao fato de o bullying virtual 
ocorrer fora do horário escolar ou 
usar dispositivos não pertencentes à 
escola (ver quadro). Elas têm tanto a 
responsabilidade legal quanto moral 

Os administradores  

 devem garantir que 

os professores recebam 

formação acerca da 

prevenção do bullying 

virtual e das formas de 

lidar com ele para adotar 

políticas apropriadas 

que combinem 

definições claras com 

sanções adequadas.
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alizadas, se necessário. As políticas 
relativas ao assédio moral devem ser 
abrangentes o suficiente para cobrir 
tanto a intimidação presencial quanto 
a eletrônica.

A Seção de Crimes na Internet e 
Propriedade Intelectual do Departa-
mento de Justiça dos Estados Unidos 
fornece um modelo de Política de 
Uso Aceitável (PUA), que as escolas 
podem adaptar às suas necessidades. 
Essa política inclui informações de-
talhadas sobre o uso seguro e respon-
sável dos computadores e da internet 
e fornece sugestões para a disciplina, 
supervisão e monitoramento.21

A PUA da escola deve ser especí-
fica acerca das seguintes áreas: uso 
adequado de computadores da escola 
e de propriedade do aluno no campus, 
onde e quando as câmeras e disposi-
tivos eletrônicos são permitidos e o 
que acontecerá se um aluno for pego 
usando um dispositivo em um lugar 
ou momento proibido.22

Supervisão e acompanhamento 
eficaz são essenciais para a dissuasão, 
detecção e investigação de incidentes 
de bullying virtual, de modo a con-
duzir a respostas necessárias. Uma 
abordagem eficaz que os professores 
podem usar é analisar com frequên-
cia e de maneira aleatória o arquivo 
histórico do navegador de cada aluno 
sempre que ele usar a internet na sala 
de aula, nos laboratórios de informáti-
ca ou na biblioteca da escola.23

Os colegas mentores podem manter 
um “centro de visitação”. Um lugar 
confortável e descontraído em que 
os alunos tenham condições de falar 
sobre um problema e pedir ajuda para 
encontrar uma solução.

A Lei Federal de Proteção das 
Crianças na Internet (CIPA – 
Children’s Internet Protection Act), 
aprovada pelo Congresso dos Estados 
Unidos, em 2000, e apoiada pela Su-
prema Corte, em 2003, exige que as 
escolas e bibliotecas públicas norte-
-americanas instalem algum software 
de filtragem nos computadores com 
acesso à internet a fim de se mante-
rem elegíveis para o financiamento 
federal.24 Esse software impede o 
acesso ao conteúdo que é considerado 

Questões jurídicas ligadas ao bullying virtual

A Constituição dos EUA garante direitos específicos. A Quarta Emenda proíbe pesquisas 
“não razoáveis” e interdições e a Quinta Emenda estabelece a exigência do devido processo.1 No 
entanto, no cenário educacional, esses direitos se aplicam apenas aos alunos de escolas públicas 
do país. Instituições particulares que oferecem formação da pré-escola ao terceiro ano do ensino 
médio têm muito mais liberdade para conduzir investigações, tomar decisões e suspender ou 
expulsar um aluno. Nos Estados Unidos, as escolas particulares estão sob a alçada dos contratos 
de matrícula e de emprego. Quando um aluno se matricula em uma escola particular, seus pais 
(ou o próprio aluno, se for adulto) e a escola estão vinculados pelas disposições de um contrato 
que faz certas exigências e fornece algumas garantias aos participantes.2 Assim, o contrato de lei 
permite que as escolas mantenham os alunos responsáveis por suas ações.

Tomar uma ação disciplinar contra um aluno que faz algo ilegal fora do horário escolar e fora 
das dependências da escola pode exceder a autoridade normal de uma escola e, potencialmente, 
levar a processos judiciais. Os tribunais norte-americanos analisaram vários dos casos em que 
a escola tomou medidas disciplinares em relação ao bullying virtual ocorrido fora da escola. No 
passado, na maioria dos casos, os juízes norte-americanos pronunciaram-se contra a escola, mas 
alguns já estão decidindo a favor da instituição educacional com base no fato de essas questões 
afetarem a segurança do programa escolar.

Adotar uma Política de Uso Aceitável (PUA) permite que os administradores especifiquem 
exatamente o que constitui uso admissível de tecnologia e de sistemas de computador da escola. 
PUAs constituem documentos legais quando são assinados por ambos, pais e alunos. São assim 
a ligação entre pais e escola (e os próprios alunos, uma vez que tenham idade). Ao adicionar 
uma cláusula que proíbe os alunos de se engajarem em ações perigosas ou abusivas que afetem 
diretamente outro estudante, a instituição ou sua equipe, a escola passa a ter poderes para lidar 
adequadamente com a conduta perigosa ou abusiva. Assim, o impacto do comportamento na 
escola, sua segurança e o bem-estar de seus funcionários e alunos é o que desencadeia a autori-
dade da escola e não o fato de as ações terem ocorrido em um computador da escola durante o 
horário escolar.

O fato de ocorrer um incidente, não importa o quão trágico, não significa automaticamente 
que a escola é responsável. A lei impõe um dever legal sobre professores e escolas para garantir 
a segurança e o bem-estar dos alunos sob seus cuidados. Infelizmente, não existe uma fórmula 
clara para estabelecer quando é devida uma obrigação de responsabilidade. No entanto, existem 
dois fatores importantes relacionados à previsibilidade e à proximidade razoável. Por exemplo, 
a escola tem o dever de tomar medidas positivas para manter os alunos seguros de riscos razoa-
velmente previsíveis. Um tribunal pode considerar negligência se ela não conseguir fazê-lo. Não 
é exigido da escola, porém, que garanta que uma ofensa não ocorra.3 Educadores profissionais 
têm a responsabilidade de supervisionar os alunos e utilizar seu conhecimento e sabedoria para 
antecipar e prevenir a ocorrência de problemas. Assim, é esperado mais cuidado por parte dos 
professores do que, digamos, dos monitores ou secretários da escola (a menos que seja o único 
supervisor de um grupo de crianças).

As leis em outros países podem ser diferentes da legislação dos Estados Unidos. Para ter mais 
informação, consulte os estatutos locais ou procure aconselhamento jurídico de alguém que se 
especializou em direito dos contratos e da escola.
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impróprio para os alunos por meio do 
bloqueio de sites ou do monitoramen-
to de conteúdo. Instituições privadas 
também devem instalar esses filtros 
em computadores da escola. No en-
tanto, a supervisão de adultos ainda é 
necessária, pois os alunos com maior 
conhecimento de tecnologia podem 
encontrar caminhos alternativos e 
burlar a filtragem do software.25

É necessária uma abordagem pre-
ventiva para gerenciar o uso da internet 
pelos alunos. Ela deve concentrar-se 
fortemente em proteger os alunos 
mais novos, permitindo-lhes o acesso 
apenas a sites que foram aprovados 
previamente, com supervisão adulta 
e uma comunicação aberta e trans-
parente. No nível do ensino médio, 
a estratégia deve se concentrar em 
padrões e acompanhamento técnico 
eficaz para garantir a prestação de 
contas. Os principais componentes 
de uma abordagem preventiva devem 
incluir: incorporar o uso da internet 
no currículo, ter política clara e bem 
comunicada de acesso à web, além de 
supervisão e acompanhamento por 
adultos e colegas.26

A escola também pode ajudar a 
facilitar programas de extensão e 
educação aos pais e à comunidade 
por meio de boletins informativos e 
workshops.27 As informações devem 
incluir um resumo das preocupações, 
como prevenir e detectar o bullying 
virtual e como intervir se as crianças 
forem vítimas; jurisprudência atual 
sobre bullying virtual; consequências 
legais de assédio eletrônico dentro 
e fora do recinto escolar, incluindo 
estratégias para fortalecer aqueles 
que se mostram passivos diante do 
bullying. Ter recursos disponíveis 
on-line e na secretaria da escola pode 
ser útil para os pais que, de outra 
forma, não têm como saber a quem 
se dirigir para obter informações e 
assistência.

Assistência aos colegas
Muitos conselhos de segurança 

eletrônica dados aos jovens giram 
em torno da necessidade de contar a 
alguém sobre o que está acontecendo 
com eles. No entanto, para muitos 

jovens, contar a um adulto, seja ele 
um dos pais, um tutor ou professor, 
é uma possibilidade assustadora e 
constrangedora. Programas para 
assistência aos colegas fornecem uma 
maneira para os jovens buscarem a 
ajuda de que necessitam conversando 
com colegas que entendem os proble-
mas e são capazes de apoiá-los em um 
ambiente não ameaçador e seguro.

O programa de assistência aos 
colegas tem sido frutífero em reduzir 
o bullying tradicional e os conflitos 
interpessoais dentro das escolas e 
deve ser acatado em uma abordagem 
preventiva contra todos os tipos de 
bullying.28 Por meio da assistência aos 
colegas, os estudantes mais velhos 
podem ajudar a mudar a visão que 
alunos do ensino fundamental têm so-
bre o assédio ou maus-tratos, incenti-
vando-os a participar no desenvolvi-
mento de soluções que promovam o 
respeito e a aceitação mútuos.

Os mentores vão precisar de 
treinamento antes que possam tra-
balhar com as crianças mais jovens. 
A formação dos mentores deve se 
concentrar em familiarizar os par-
ticipantes com as questões variadas 
relacionadas ao bullying incluindo o 
bullying virtual, bem como uma com-
preensão de como telefones celulares, 
redes sociais, mensagens instantâneas 
e outras ferramentas podem perfei-
tamente ser veículos de intimidação 
dos jovens. Ao usar recursos como a 
dramatização, os orientadores podem 
ajudar o aluno mentor a desenvolver 
empatia para com aqueles que foram 
vitimados. Os colegas mentores 
desenvolvem um processo de roteiro 
claro, mas flexível, que eles podem 
seguir com os jovens que precisam de 
apoio para garantir que recebam uma 
experiência consistente e apropriada 
quando buscarem ajuda.

A assistência aos colegas pode ser 
bem-sucedida de várias maneiras, 
dependendo das necessidades do mo-
mento. Por exemplo, durante sessões 
individuais, um mentor do ensino 
médio se encontra com uma vítima 
do ensino fundamental para oferecer 
apoio e ajuda. Ou alunos do ensino 
médio podem regularmente conversar 

informalmente com grupos de alunos 
do ensino fundamental no refeitório 
durante o almoço. Alguns alunos do 
ensino médio também podem orga-
nizar uma apresentação formal para 
pequenos grupos de alunos do ensino 
médio. Finalmente, alunos do ensino 
médio podem apresentar peças tea-
trais para os alunos mais jovens nos 
auditórios ou refeitórios. Os colegas 
mentores podem trabalhar individual-
mente com os alunos ou com peque-
nos grupos utilizando dramatizações 
para discutir segurança e responsabi-
lidade na internet.

Os colegas mentores também po-
dem manter um “centro de visitação”, 
um lugar confortável e descontraído 
onde os alunos podem falar sobre um 
problema e pedir ajuda para encontrar 
uma solução. É mais fácil para os 
alunos conversarem com um mentor 
nesse tipo de ambiente, pois propor-
ciona um maior nível de privacidade.

Boletins ou jornais escolares po-
dem servir como ferramentas valiosas 
aos colegas mentores para ajudar a 
diminuir o bullying virtual. Esses 
meios de comunicação internos pode-
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riam ter uma coluna com conselhos 
úteis aos alunos que anonimamente 
apresentarem seus problemas.

Conclusão
A escola adventista deve ser um lu-

gar onde os alunos possam aprender a 
respeito de Cristo e a se preparar para 
a vida em um ambiente seguro e aca-
demicamente estimulante. A escola 
pode usar a web para ajudar os alunos 
a expandir seu mundo e aprender de 
maneiras divertidas. Mas a escola 
também é um lugar em que os alunos 
são vulneráveis ao bullying virtual e a 
outras formas de vitimização. O fato 
de os telefones celulares irem a qual-
quer lugar com seus donos faz com 
que os alunos sejam potencialmente 
um alvo contínuo de vitimização.

Tal como acontece com outras 
formas de intimidação física ou emo-
cional, as escolas devem combinar 
conhecimento e política escolar atu-
alizada regularmente com educação, 
formação moral, ensino e exemplo 
da regra áurea para evitar perdas aos 
alunos devido a todos os tipos de 
bullying, incluindo o bullying virtual.
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da Universidade 
de Notre Dame e 
Direito Penal na 
Universidade de 
Indiana. Atualmen-
te, leciona Direito 
Empresarial na 
Universidade An-

drews, em Berrien Springs, Michigan, 
nos EUA. A professora Taylor realiza 
seminários e workshops para educa-
dores. É autora de vários artigos e 
está atualmente escrevendo um livro 
sobre o tema do bullying que incluirá 
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