
  
  

Bom   dia!   Tudo   bem   com   vc?   

Continuando  hoje  vamos  abordar  um  tema  que  tem  avançado  muito.  Uma             
intimidação  que  transpôs  as  barreiras  das  escolas  e  chegou  ao  meio  virtual,              
com   o   nome   de   cyberbullying   

CYBERBULLYING   

Há  cerca  de  20  anos,  essas  provocações  passaram  a  ser  vistas  como  uma               
forma  de  violência  e  ganharam  nome:  bullying  (palavra  do  inglês  que  pode  ser               
traduzida  como  "intimidar"  ou  "amedrontar").  Sua  principal  característica  é  que            
a  agressão  (física,  moral  ou  material)  é  sempre  intencional  e  repetida  várias              
vezes  sem  uma  motivação  específica.  Mais  recentemente,  a  tecnologia  deu            
nova  cara  ao  problema.  E-mails  ameaçadores,  mensagens  negativas  em  sites            
de  relacionamento  e  torpedos  com  fotos  e  textos  constrangedores  para  a  vítima              
foram  batizados  de  cyberbullying.  Aqui,  no  Brasil,  vem  aumentando           
rapidamente   o   número   de   casos   de   violência   desse   tipo   

Uma  das  diferenças  do  cyberbullying  é  a  suposta  vantagem  que  o  agressor              
possui  pelo  anonimato  que  a  Internet  pode  oferecer.  A  preocupação  de             
professores  e  famílias  reside  no  fato  de  que  os  insultos  virtuais  podem  se               
espalhar  rapidamente,  contaminando  todas  as  pessoas  que  conhecem  a           
vítima.  Na  Internet,  as  calúnias  circulam  através  de  redes  sociais,  emails,             
vídeos,  blogs  e  fotologs,  mensageiros  instantâneos,  entre  outros,  com  uma            
velocidade  muito  maior  do  que  teriam  fora  do  mundo  virtual.  Os  insultos  podem               
assumir  a  forma  de  calúnias,  ofensas,  perseguições,  rumores,  boatos  maldosos            
e   imagens   forjadas   sobre   a   vítima.   

É  possível  alguém  espalhar  emails  e  mensagens  instantâneas  fazendo-se           
passar  por  outra  pessoa,  insultando  e  disseminando  intrigas  e  fofocas.  A             
principal  rede  de  relacionamentos  acessada  no  país,  o  Orkut  (Agora  facebook  e              
whatsapp),  é  utilizada  para  expor  pessoas  de  forma  vexatória,  através  de             
comunidades  ofensivas,  divulgação  de  fotografias  ou  vídeos  feitos  sem  o            
consentimento  da  vítima,  entre  outros.  Além  das  ofensas  direcionadas  a  outros             
colegas,  também  há  comunidades  e  tópicos  criados  nas  redes  de            
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relacionamento,  manifestando  repúdio  às  autoridades  da  escola  e  professores,           
utilizando  palavras  de  baixo  calão  e  xingamentos.  As  escolas  podem  identificar             
e   punir   os   alunos   envolvidos   

O   que   fazer   quando   acontecer   o   cyberbullying?   

O  primeiro  fato  que  deve  ser  ressaltado  é  que  o  anonimato  na  Internet  não  é                 
absoluto.  Todos  os  computadores  conectados  à  rede  mundial  possuem  um            
número  que  pode  ser  rastreado,  o  seu  IP.  Mesmo  se  o  acesso  for  feito  através                 
de  uma  lan  house,  caso  a  mesma  possua  registro  dos  usuários,  será  possível               
identificar  o  agressor.  Quem  sofreu  agressão  através  da  Internet  pode            
preservar  o  maior  número  de  provas  possíveis,  tirando,  por  exemplo,           
screenshots  das  telas  com  emails,  mensagens  ou  fotografias  ofensivas.  Essa            
etapa  é  muito  importante,  pois  o  dinamismo  da  Internet  permite  que  o  conteúdo               
possa  ser  tirado  do  ar  ou  ser  mudado  de  endereço  a  qualquer  momento.  Quem                
se  sentir  ofendido  com  alguma  coisa  publicada  na  Internet  pode  fazer  uma              
notificação  ao  prestador  de  serviço  de  conteúdo,  para  que  o  conteúdo  ofensivo              
possa   ser   tirado   do   ar,   porém,   preservando   as   provas   dos   insultos.   

  11   MAI   2009   —   14H09   
https://www.tecmundo.com.br/orkut/2075-o-que-e-cyberbullying-.htm   

    

Muito   triste!   

Agora   é   com   você.   

Faça   um    PODCAST    da   leitura   acima   e   envie.   

    

  
Beijos,   até   amanhã.   

  

  

  

  

  

  

  

https://www.tecmundo.com.br/orkut/2075-o-que-e-cyberbullying-.htm
https://www.tecmundo.com.br/orkut/2075-o-que-e-cyberbullying-.htm


  
  

  

Vamos   analisar   a   tabela   abaixo   e   retirar   algumas   informações:   

 O  cyberbullying  está  cada  vez  mais  presentes  na  vida  das  pessoas.  Como               
podemos  ver  no  gráfico  do  estudo  feito  pelo  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de              
Geografia  Estatísticas)  sobre  o  assunto,  o  cyberbullying  está  presente  nas            
grandes   cidades   do   Brasil.   E   ocorre   não   só   no   Brasil   mas   no   mundo   inteiro.   

  

h�p://bramoyas.blogspot.com/2013/07/o-assunto-e-cyberbullying.html     

   Analisando   o   gráfico,   responda:   

a) Qual   é   a   terceira   cidade   em   casos   de   cyberbullying?   

_________________________________________________________   

b) Qual   a   cidade   que   apresenta   o   menor   número   de   casos   de   
cyberbullying?____________________________________________   
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http://bramoyas.blogspot.com/2013/07/o-assunto-e-cyberbullying.html


Agora   vamos   analisar   informações   através   de   um   gráfico   pizza,   

Neste   gráfico   podemos   ver   as   principais   formas   de   bullying:   

  

  

https://cdmstopbullying.blogspot.com/2011/06/o-bullying-nos-graficos.html?m=0   

a) Qual   o   tipo   de   bullying   que   é   mais   comum   acontecer   entre   as   pessoas?   

______________________________________________________________   

b) Identifique   que   forma   de   bullying   tem   como   índice   de   11,8?   

______________________________________________________________   

c) Em   sua   opinião,   qual   das   formas   de   bullying   citadas   acima   também   é   
encontrada   nos   casos   de   Cyberbullying:   

____________________________________________________________   

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  Bom   dia!   

Tudo   bem   com   você?   

Em   continuidade   do   tema   da   semana,   vamos   ver   no   Mundo   o   índice   sobre   o   
assunto.   

  São  Paulo  –  Uma  pesquisa  global  sobre   cyberbullying  (agressões  registradas             
na   internet )  mostra  que  o  Brasil  é  o  segundo  país  em  que  as  ofensas  em                 
meios   digitais   são   mais   frequentes.   

De  acordo  com  o  levantamento,  realizado  pelo  Instituto  Ipsos  entre  23  de              
março  e  6  de  abril  com  20,8  mil  pessoas,  29%  dos  pais  ou  responsáveis                

brasileiros  consultados  relataram  que  os  filhos  já  foram  vítimas  de  violência             
online.   Na   sondagem   anterior,   divulgada   em   2016,   esse   índice   era   de   19%.   

O  Brasil  só  perde  da  Índia,  onde  37%  disseram  que  as  crianças  ou               
adolescentes   foram   tratados   de   forma   ofensiva   –   a   média   global   é   de   17%.   

A  pesquisa  mostra  ainda  que  mais  da  metade  dos  pais  brasileiros  afirma  que               
as  agressões  virtuais  vieram  de  um  colega  de  classe  do  filho  –  a  maior  parte                 
delas   por   meio   das   redes   sociais.   

Em  tempo:  entre  as  28  nações,  a  Rússia  é  o  único  país  onde  os  pais  não                  
relataram  casos  de  bullying  na  internet.  No  ano  anterior,  9%  dos  russos  tinham               
apontado   que   os   filhos   foram   vítimas   de   ofensas   virtuais.   

Veja   o   ranking:   
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Ran 
king   

País   %   de   cyberbullying   
em   2018   

%   de   cyberbullying   em   
2016   

1º   Índia   37%   32%   

2º   Brasil   29%   19%   

3º   Estados   
Unidos   

27%   34%   

4º   Bélgica   26%   13%   

5º   África   do   
Sul   

25%   25%   

6º   Malásia   23%   -   

7º   Suécia   23%   20%   

8º   Canadá   20%   17%   

9º   Turquia   19%   14%   

10º   Arábia   
Saudita   

19%   17%   

11º   Austrália   19%   20%   



   ATIVIDADE   

Diante   desse   quadro   e   de   tudo   que   você   tem   visto   até   o   momento   escreva:   

·           Que   mensagem   você   daria   para   esse(s)   agressor(es),   debata   com   seus   
familiares   e   escreva.   

    

    

·           E   para   essas   vítimas,   que   mensagem   você   daria?   

    

    

  


