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Resumo 

 Com a crescente utilização das novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) nascem grandes vantagens para os jovens, mas também a esta utilização acrescem 

alguns riscos. Um desses riscos diz respeito ao cyberbullying. Assim, o presente estudo 

pretende dar a conhecer o fenómeno em estudantes do ensino superior, através da 

aplicação do Questionário de Cyberbullying no Ensino Superior (QCES) a estudantes 

do 1º ciclo de estudos dos cursos de Psicologia e Ciências da Educação, da 

Universidade de Lisboa (N=349). Este estudo revelou que existe uma diferenciação nas 

agressões experienciadas pelas vítimas. A Intimidação diz respeito a agressões mais 

semelhantes com o bullying tradicional, também consideradas agressões mais directas. 

A Apropriação da Imagem refere-se a uma das especificidades do cyberbullying, e 

considera-se uma agressão indirecta e dissimulada. Os resultados mostram que a 

frequência de cyberbullying tende a diminuir no ensino superior, como era esperado 

comparativamente a níveis de escolaridade precedentes. Adicionalmente verifica-se que 

os rapazes evidenciam uma maior tendência para ser agressores; e as vítimas e 

agressores pertencem tendencialmente à faixa etária dos 24 aos 26 anos. Para além disto, 

não se encontram diferenças relativamente ao sexo quanto às vítimas. Por fim, verifica-

se que os alunos de Ciências da Educação apresentam uma maior tendência para ser 

vítimas deste fenómeno. A prevenção e intervenção devem ter em conta as 

especificidades do cyberbullying, mas também a continuidade existente entre este e o 

bullying, e devem atender aos vários intervenientes no fenómeno e abranger toda a 

comunidade. 

 

Palavras-chave: Cyberbullying, Ensino Superior, Vítimas, Agressores, Intimidação, 

Apropriação da Imagem. 
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Abstract 

With the increasing use of new information and communication technologies 

(ICT), great advantages arise for young people, but also bring some risks. One of these 

risks is Cyberbullying. Therefore, this study intends to present this phenomenon to 

undergraduate Psychology and Science Education college students (N=349), from 

University of Lisbon, through the application of the College Cyberbullying 

Questionnaire (CCQ). This study revealed that there are differences in aggressions 

experienced by victims. Intimidation is related to aggressions more similar to traditional 

Bullying, also considered a more direct way of aggression. Image Appropriation 

concerns to a Cyberbullying specificity, being considered an indirect and dissimulated 

aggression. Results show that Cyberbullying tends to decreased in University, if 

compared with the precedent academic levels.  Additionally, men tend to be aggressors, 

and both victims and aggressors are between 24 and 26 years of age. Moreover, no 

differences were found regarding victims’ gender. Lastly, students in Science Education 

courses are more prone to be victims of this phenomenon. Prevention and intervention 

should take into account not only the specificities of Cyberbullying, but also the 

continuity between the first and bullying, as well as should consider the different 

participants in this phenomenon and ultimately, comprise the whole community. 

 

Keywords: Cyberbullying, College, Victims, Aggressors, Intimidation, Image 

Appropriation. 
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Introdução 

Na actualidade, a violência escolar tem sido um tema de grande debate e 

polémica, e acima de tudo, uma das principais causas do mal-estar nos estudantes e 

noutros agentes do sistema educativo. Segundo Seixas (2006), a violência em contexto 

educativo tem vindo a ganhar maior importância, dada a sua crescente frequência assim 

como as diferentes expressões da mesma, que têm vindo a agravar-se. Esta violência 

tem consequências aos mais variados níveis, como por exemplo, ao nível do processo de 

ensino-aprendizagem e do desenvolvimento sócio-afectivo dos indivíduos envolvidos.  

A violência escolar é considerada um grande problema social, tendo-se tornado 

um fenómeno generalizado (Clarke & Kiselica, 1997), atingindo uma quantidade 

considerável de crianças. Para além desta violência que “apanha” as crianças na escola, 

muitas vezes, crianças e adolescentes nem nas suas casas se sentem seguros. Esta 

insegurança chega aos seus lares através das tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC), que conseguem assim fazer com que a violência “salte” os muros da escola, 

penetrando em todos os ambientes sociais, tradicionais (escola, família, etc.) e 

emergentes (Hernández Prados & Solano Fernandez, 2007).  

As TIC têm, ao longo dos anos, sofrido alterações que as tornam cada vez mais 

agradáveis de utilizar. Este progresso tecnológico possibilita a utilização criativa e 

autónoma de novos meios de comunicação e de interacção, exponenciando também as 

suas inúmeras vantagens e benefícios. Contudo, os benefícios trazem também consigo 

imensos riscos e perigos. Este lado mais negativo das TIC, diz então respeito à má 

utilização que lhes pode ser dada, como é o caso de situações de intimidação, insinuações 

e insultos praticados por crianças e jovens (Amado, Matos, Pessoa & Jäger, 2009). 

Para além das situações de bullying de que as crianças e jovens podem ser alvos, 

o desenvolvimento das TIC e a sua má utilização veio dar origem a uma nova forma de 

expressão do bullying, o cyberbullying. 

A investigação sobre o cyberbullying está ainda numa fase inicial, pois o 

fenómeno surgiu há poucos anos, à medida que a utilização de aparelhos electrónicos 

como computadores e telemóveis, aumentou junto dos jovens (Slonje & Smith, 2008). 

Com a falta de certezas no âmbito desta temática, é comum alguma perplexidade 

perante os casos, bem como uma sensação de que para ser possível intervir com eficácia 

educativa, há ainda imenso que aprender e experimentar (Amado, Matos, & Pessoa, 

2009a). 
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Apesar da investigação ainda recente nesta área, este tema é de grande 

importância quer para os nossos jovens, quer para a sociedade no seu todo, e a sua 

compreensão e consequente intervenção são fulcrais para o bem-estar dos jovens, 

futuros adultos activos do mundo de amanhã, bem como para o bem-estar de todos, uma 

vez que o cyberbullying ocorre em diversas idades e contextos.  

Tendo em conta que o cyberbullying tem um impacto considerável na vida dos 

nossos jovens, afectando cada vez mais indivíduos, e acarretando consequências nocivas 

para a sua saúde mental e psíquica bem como para a sua convivência e relacionamentos 

interpessoais (Anderson & Sturm, 2007), a investigação nesta área deve prosperar e 

ganhar relevância por forma a fazer frente aos perigos do cyberbullying. 

A definição de cyberbullying ainda não é muito clara nem tem contornos bem 

delimitados. Assim, para Novo (2009), o cyberbullying não é mais do que um novo 

contorno do fenómeno bullying e considera que surge com o aparecimento e 

universalização das tecnologias móveis e da internet (Neves & Pinheiro, 2009; Mishna, 

Scarcello, Pepler, & Weiner, 2005), bem como pela massificação destas novas 

tecnologias (Beirão & Martins, 2009) que estão presentemente na base do processo 

comunicativo.    

De acordo com Willard (2005, p.1), “O cyberbullying consiste em ser cruel com 

outra pessoa através do envio ou publicação de material prejudicial ou o envolvimento 

em outras formas de agressão social utilizando a internet e outras tecnologias digitais”. 

Assim, pode depreender-se que o cyberbullying implica uma utilização das TIC como 

apoio para uma conduta intencional, repetida e hostil desenvolvida por um indivíduo ou 

grupo de indivíduos para fazer mal a outros (Beirão & Martins, 2009).  

Apesar de este tipo de violência ser praticado com recurso às TIC, acontece cada 

vez com mais frequência dentro e fora das escolas (Novo, 2009). No entanto, existe 

ainda pouca informação relativamente ao estudo do cyberbullying (Belsey, 2005; 

Hernández Prados & Solano Fernandez, 2007), o que pode estar relacionado com o 

facto de os meios utilizados nos comportamentos de cyberbullying serem muito recentes 

e de serem objecto de um crescimento exponencial e, sobretudo, pelo facto de as novas 

tecnologias terem criado novos meios de interacção. Para além disto, os estudos levados 

a cabo nos últimos anos estão normalmente confinados à análise de apenas um aspecto 

do cyberbullying, como por exemplo, as mensagens de telemóvel (Amado, Matos, 

Pessoa, & Jäger, 2009), não abrangendo outras formas de agressão também descritas.  
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 Com a presente investigação, pretende-se analisar a dinâmica deste fenómeno no 

contexto universitário português, tentando assim compreender-se melhor do que se 

trata, quais os factores que se relacionam com esta nova forma de violência, bem como 

possíveis consequências ou efeitos na vida dos jovens universitários. Assim, esta 

investigação tem como principais objectivos caracterizar e descrever, no seio do 

contexto universitário português, a natureza e incidência do cyberbullying, bem como 

perceber se existem diferenças quanto ao género dos indivíduos envolvidos em 

situações de cyberbullying. Este estudo revela-se importante pois tenta aprofundar 

algumas questões relacionadas com a dimensão do fenómeno entre os estudantes do 

ensino superior, e conhecê-lo melhor, partindo da perspectiva dos estudantes do 1º ciclo 

do Mestrado Integrado em Psicologia e de Ciências da Educação. 

 Este trabalho encontra-se organizado em três capítulos. O primeiro refere-se ao 

enquadramento teórico que apresenta uma breve revisão de literatura sobre o 

cyberbullying. No segundo capítulo são apresentados os aspectos metodológicos da 

investigação, onde são descritos o instrumento, procedimentos e a amostra. O terceiro 

capítulo inclui a análise e discussão dos resultados obtidos. E, nas conclusões, inclui-se 

uma reflexão sobre as implicações que o instrumento, e os resultados poderão ter para a 

prevenção do cyberbullying.   

 

 

 

 

 

  



4 

 

Capítulo I – Enquadramento teórico 

1.Do bullying ao cyberbullying 

A violência no interior da escola põe em causa o bem-estar e o respeito pelos 

direitos humanos de todos os membros da comunidade escolar, quer sejam alunos ou 

professores (Freire, Veiga Simão & Ferreira, 2006). E para conceptualizar a violência 

neste contexto, é necessário compreendermos que ela ocorre num sistema de relações 

humanas, neste caso, no contexto educativo (Pintus, 2005). À violência que ocorre neste 

contexto, chamamos habitualmente de bullying, referindo-nos a comportamentos de 

abuso de poder entre pares, que se destina intencionalmente e de uma forma continuada 

a prejudicar os outros (Olweus, 2001).  

O bullying é um dos temas que nos últimos tempos, mais debate tem gerado nos 

meios de comunicação social e muitos são os casos explícitos, que, na sua grande parte 

são ignorados e encarados como “coisas de crianças” (Neves & Pinheiro, 2009).  

Apesar de ser um tema notório nos dias que correm, o bullying e a violência têm 

já uma tradição de investigação de mais de 30 anos (Smith & Brain, 2000). Desde o 

trabalho inovador de Olweus (1993) sobre a violência escolar, que muito se tem 

conhecido sobre esta temática, como as suas formas, diferenças de género e idade, 

consequências e outras características do bullying (Petermann, 2003, citado por Riebel, 

Jäger & Fischer, 2009). 

Riebel e colaboradores (2009) referem características que definem um 

comportamento de bullying e que o distinguem de outros tipos de violência. Assim, são 

de referir três aspectos importantes: a intenção de magoar a vítima física, psicológica ou 

socialmente; a repetição, ou seja, os comportamentos agressivos repetem-se ao longo do 

tempo; e o desequilíbrio de poder entre o agressor e a vítima, sendo que o agressor pode 

ser mais forte física, mental ou socialmente que a vítima. Estas características fazem 

com que a vítima se sinta incapaz de se defender, resultando daí uma forma de desespero 

da sua parte, sentindo-se incapaz de escapar à situação (Olweus, 1993; Smith & Brain, 

2000). 

Assim, Olweus (2003) considera o bullying como a exposição repetida ao longo 

do tempo, a acções negativas da parte de um ou mais estudantes. Estas acções são 

intencionais, uma vez que os indivíduos infligem ou tentam infligir, magoar ou causar 

desconforto a outra pessoa. Exemplos destas acções são: bater, ameaçar, estragar 

objectos, extorquir dinheiro, insultar, chamar nomes, gozar, chamar nomes, excluir, 
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espalhar boatos, etc. (Martins, 2005). Tomando estes exemplos, podem considerar-se 

três tipos de bullying: o físico, o verbal e o relacional (Olweus, 1993; Slonje & Smith, 

2008). Outros autores fazem uma distinção diferente, salientando dois tipos de bullying: 

directo, ou seja, agressão directa e indirecto, isto é, agressão indirecta. O primeiro 

refere-se ao bullying físico e verbal e o segundo diz respeito ao bullying relacional 

(Beran & Li, 2005) ou psicológico (Neves & Pinheiro, 2009). 

Quanto às vítimas de bullying, verifica-se que a proporção de vítimas de bullying 

directo diminui com o aumento dos níveis de escolaridade, enquanto a frequência de 

vítimas de bullying indirecto aumenta com a entrada progressiva na adolescência 

(Bjorquist, Osterman & Kankeanen, 1992, citado por Raskauskas & Stoltz, 2007).   

Estudos recentes nos Estados Unidos indicam que 97% dos jovens têm acesso à 

Internet (Ybarra, 2004), em Portugal, estas percentagens são bastante inferiores, no 

entanto é importante referi-las. No Estudo Eurobarómetro (2008) realizado com uma 

população com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, verificou-se que 68% dos 

jovens têm acesso à internet, 77% acede à internet em casa e 55% na escola. 

Relativamente à utilização dos telemóveis, 50% tem telemóvel sem acesso à internet, 

8% possui telemóvel que lhe permite aceder à internet.  

A internet é uma ferramenta muito útil, é uma nova forma de comunicação, 

que, em muitos aspectos facilita a interacção com os outros, principalmente os que estão 

longe. No entanto, aumenta o desafio de interagir com os outros, pois elimina muitos 

dos sinais não-verbais da comunicação, como a linguagem corporal e as flutuações de 

voz, utilizadas para compreender a mensagem que está a ser transmitida (Ybarra, 2004), 

e por isso acarreta alguns riscos, sendo um dos quais, o cyberbullying. 

Com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da comunicação, 

como já vimos anteriormente, o bullying tomou uma nova forma de expressão – o 

cyberbullying, ou seja, é uma forma de bullying exercido por meio das novas tecnologias 

(Neves & Pinheiro, 2009; Amado, Matos, Pessoa, & Jäger, 2009). De acordo com 

Hinduja e Patchin (2009, p. 33) o “cyberbullying é simplesmente bullying de pátio da escola 

que se transformou numa forma de bullying mais poderosa e tóxica, com a introdução da 

tecnologia”.  

Atendendo a que o cyberbullying pode ser uma extensão do bullying tradicional, 

é importante salientar que se regista que as vítimas de bullying apresentam maior 

propensão para ser vítimas neste mesmo contexto e também para maltratar os colegas 

no cyberespaço, pois pode ser uma forma de retaliação das vítimas para com o seu 
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agressor (Beran & Li, 2007). Outros autores (Ybarra, Mitchell, Wolak, & Finkelhor, 

2006; Ybarra, 2004) consideram que esta sobreposição diz respeito apenas à relação 

entre vítimas, ou seja, acreditam que as vítimas de cyberbullying têm maior 

probabilidade de ser vítimas de bullying.  

Para além disso, alguns estudos evidenciam uma prevalência de bullying e 

cyberbullying semelhantes. McEachern, Kenny, Blake e Aluede (2005) referem um 

conjunto de estudos (e.g. Farrington, 1993; Ortega & Lera, 2000; Rigby & Slee, 1999; 

Salmivalli, 1991) que revelam que cerca de um quarto dos estudantes ou menos foram 

vítimas de bullying uma vez por semana ou mais. E, quase um quarto dos estudantes já 

foram vítimas de cyberbullying, pelo menos algumas vezes (Beran & Li, 2007). Apesar 

disso, alguns estudos revelam prevalências inferiores. Por exemplo, Ybarra e Mitchell 

(2004a) referem que cerca de 19% dos utilizadores de internet entre os 10 e os 17 anos, 

experienciam cyberbullying, quer como vítimas ou agressores.  

2.Definição e operacionalização do cyberbullying 

O cyberbullying, conceito que se pensa ter sido inicialmente utilizado por Bill 

Belsey, assume-se como uma variante do tradicional bullying e tem provocado algum 

debate quanto à sua operacionalização clara, uma vez que depende dos autores que vão 

explorando este fenómeno. Assim, convém salientar que o que para alguns autores é 

considerado cyberbullying, outros consideram apenas um simples caso de difamação. 

Algumas pessoas entendem o cyberbullying como uma continuação do bullying, no 

entanto, este fenómeno não se resume apenas a isso, sendo assim mais complexo. O 

cyberbullying parece ter começado há bastantes anos atrás, com o surgimento das 

fotocopiadoras, que estando ao alcance dos adolescentes, serviam para fotocopiar 

fotografias ou textos, que eram posteriormente distribuídos com o intuito de humilhar 

alguém. Mais tarde, com o alargamento dos telefones fixos à residência de grande parte 

da população, o cyberbullying passou a ser praticado com recurso ao telefone, através 

de chamadas anónimas insultando as pessoas. Com o surgimento do telemóvel, 

começou a praticar-se o cyberbullying que conhecemos, e a internet foi-se também 

desenvolvendo, e telemóvel e internet começaram a ser utilizados em conjunto para a 

prática do cyberbullying (Neves & Pinheiro, 2009). Portanto, o cyberbullying foi-se 

actualizando e acompanhando a evolução das tecnologias que utilizamos no dia-a-dia 

quer com fins utilitários, quer de entretenimento. 
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Quanto aos caracteres do cyberbullying, podem distinguir-se três tipos: gráfico – 

utilização da imagem; verbal – utilização da linguagem e psicológico – transmissão de 

dados falsos sobre a vítima. E podem ainda salientar-se diferentes níveis, de acordo com 

o tipo de prática efetuada. O primeiro nível diz apenas respeito à prática de 

cyberbullying, ou seja, quando ocorre apenas na internet, tendo em conta que este tipo 

de agressão ocorre de forma espontânea, com a intenção concreta de humilhar a vítima. 

Já o segundo nível engloba o bullying e o cyberbullying, sendo que o segundo é a 

continuação do primeiro, ou seja, inicialmente estes casos começam na escola com o 

bullying, mas os agressores não ficando satisfeitos recorrem posteriormente ao 

cyberbullying, com o objetivo consciente de amedrontar e gozar com a vítima. Por 

último, surge o terceiro nível que ocorre quando se recorre ao bullying para subsequente 

realização do cyberbullying. Neste nível evidenciam-se dois tipos distintos, um mais 

“leve” e outro mais “pesado”. A variação “leve” é mais semelhante ao cyberbullying de 

nível dois, uma vez que se agride a vítima com o objetivo de tirar fotos e partilhar por 

MMS ou internet. No caso da variação “pesada”, é seleccionada uma vítima que mais 

tarde é agredida, sendo essa agressão filmada e posta no Youtube, por exemplo (Neves 

& Pinheiro, 2009).  

Quanto à tipologia do cyberbullying, a sua expressão assume-se como variada e 

multifacetada (Amado, Matos, Pessoa, & Jäger, 2009). Willard (2005) refere-se a oito 

formas diferentes de cyberbullying, de acordo com o tipo de agressão: 1) Flaming – 

discussões online utilizando mensagens eletrónicas com linguagem vulgar e 

enraivecida; 2) Harassement – enviar repetidamente mensagens indecentes, más e 

insultuosas; 3) Denigration – enviar ou postar rumores sobre uma pessoa que 

prejudiquem a sua reputação; 4) Impersonation - passar-se por outra pessoa e enviar ou 

postar material para causar problemas ou perigo, ou prejudicar a reputação ou amizades; 

5) Outing – partilhar os segredos de alguém, informação embaraçosa ou imagens online; 

6) Trickery – levar alguém a revelar segredos ou informação embaraçosa e partilhá-la 

online; 7) Exclusion – excluir alguém intencionalmente e de forma cruel, de um grupo 

online; 8) Cyberstalking – assédio repetido, intenso e difamação que inclui ameaças ou 

gera um medo significativo.  

De acordo com Smith e colaboradores (2008, p.376), “o cyberbullying é um acto 

agressivo e intencional praticado por um grupo ou indivíduo, utilizando formas 

eletrónicas de contacto, repetidamente e ao longo do tempo contra uma vítima que não 

pode facilmente defender-se“. Smith, Mahdavi, Carvalho e Tippett (2006) dividem o 
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cyberbullying em sete subcategorias distintas consoante a forma de atingir as vítimas. 

Assim, as subcategorias são definidas conforme os meios utilizados: bullying por 

mensagens de texto; por clips de vídeo ou fotografias; bullying através de chamadas de 

telemóvel; através de e-mail; de salas de chat; de mensagens instantâneas e de websites.  

Hinduja e Patchin (2009) apresentam uma definição de cyberbullying muito 

simples, no entanto bastante útil pois resume todas as suas principais características. 

Assim, estes autores consideram o cyberbullying como danos deliberados e repetidos 

infligidos a partir da utilização de computadores, telemóveis e outros aparelhos 

electrónicos.  

Outra definição interessante de cyberbullying relaciona-se com outro conceito 

menos conhecido – o bullying dissimulado (“covert bullying”) (Spears, Slee, Owens, & 

Johnson, 2009). Este bullying dissimulado refere-se a “comportamentos repetidos 

ocultos, secretos ou clandestinos, que infligem dano psicológico/emocional através de 

meios indirectos/relacionais/sociais em que o alvo se sente desamparado e incapaz de 

retaliar” (p. 189, Spears et al., 2009). Este conceito assemelha-se ao de bullying 

indirecto ou relacional, como referido por outros autores (e.g., Olweus, 1993; Slonje & 

Smith, 2008). Então, pensando nas características do bullying dissimulado, pode-se 

perceber algum paralelismo com o cyberbullying. No estudo de Spears e colaboradores 

(2009), quando os alunos foram questionados acerca do bullying dissimulado, acabaram 

por espontaneamente referir alguns episódios de cyberbullying, em que alguma coisa foi 

dissimuladamente filmado, enviado, etc. e que mais tarde foi utilizado para intimidar 

alguém, deixando essa pessoa incapaz de impedir a situação. Parece então que para 

estes alunos, o cyberbullying é uma extensão do bullying dissimulado. No entanto, nem 

todos os episódios de cyberbullying têm origem em acções anteriores dissimuladas. 

Neste caso, alguns exemplos são: intimidar alguém através de redes sociais ou e-mails.  

Portanto, estes autores (Spears et al., 2009) acreditam que existem dois tipos 

distintos de cyberbullying: evidente e dissimulado (designados originalmente por overt 

e covert, respectivamente). O primeiro reflecte comportamentos indirectos, sociais e 

relacionais que originam exclusão, isolamento e manipulação das relações (e.g.: 

rumores ou imagens espalhadas, sites depreciativos); e o último conceito exprime actos 

deliberados que utilizam a tecnologia para causar mal a outros (e.g.: tirar fotografias e 

usá-las para causas sofrimento na vítima). Estes dois tipos de cyberbullying podem 

aparecer combinados, e transpõem a realidade e o mundo cibernético simultaneamente. 
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Embora se possa considerar o cyberbullying uma nova modalidade de bullying 

(Beran & Li, 2007) este fenómeno possui algumas especificidades. O cyberbullying 

ultrapassa as fronteiras do tempo, uma vez que fica infinitamente presente no espaço 

virtual, mas ultrapassa também os limites do espaço pessoal e físico. Tal como o 

bullying, também o cyberbullying se baseia numa assimetria de poder, mas no último 

caso, esta assimetria assenta noutras fontes de poder, como por exemplo competências e 

vantagens no domínio das tecnologias (Amado, Matos, Pessoa, & Jäger, 2009), assim, o 

agressor não precisa de ser mais forte nem maior do que a vítima (Li, 2008). No 

entanto, Wolak, Mitchell e Finkelhor (2006) referem que as vítimas de cyberbullying 

apresentam-se em posição de poder também, na medida em que podem facilmente 

terminar as interacções negativas (eg. bloquear o agressor, ou fechar o site), ou seja, o 

cyberespaço possibilita a utilização de algumas ferramentas de enfrentamento que não 

estão disponíveis offline (Price & Dalgleish, 2010), enquanto se se tratasse de bullying, 

as vítimas não teriam a mesma facilidade em escapar. Considera-se que isto pode ser 

verdade, se nos referirmos, por exemplo: desligar o telemóvel, apagar os e-mails, etc. 

Contudo, o cyberbullying apresenta outro tipo de desequilíbrio de poder, como acima 

referido por Amado, Matos, Pessoa e Jäger (2009), pois existe uma incapacidade da 

vítima escapar dele, pois pode acontecer a qualquer hora do dia ou da noite (Dooley, 

Pyžalski, & Cross, 2009), e também dentro ou fora da escola, em qualquer lugar.  

Para além disto, o cyberbullying acarreta “invisibilidade”, pois é possível e fácil 

o agressor manter o anonimato, não se sabendo muitas vezes quem é o agressor, e as 

interacções podem ocorrer com diversas pessoas, sejam elas pares, conhecidos ou 

mesmo estranhos. Esta característica, por sua vez, leva a que os agressores tenham 

menos consciência, ou não a tenham de todo, das consequências provocadas nas 

vítimas, pelas suas acções (Slonje & Smith, 2008). Como Morais (2007) salienta, o 

anonimato e a invisibilidade fazem valer o ditado «longe da vista, longe do coração», e 

adapta-se bem à realidade deste tipo de violência. Portanto, as reacções dos outros ao 

comportamento são mediadoras e moduladores daquilo que somos capazes de fazer 

(Ortega, Elipe & Calmaestra, 2009) e, sem este tipo de feedback, existem menos 

oportunidades de se criar empatia ou remorso, e também menos oportunidades para a 

intervenção de observadores (Slonje & Smith, 2008).  

Uma questão que se considera diferenciar o cyberbullying de fenómenos 

isolados de agressão, diz respeito à repetição desses mesmos actos (à semelhança do 

bullying). Contudo, no cyberbullying a repetição pode abarcar quer o número de vezes 
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em que a mensagem é enviada, como aquelas em que é exibida e visionada por outras 

pessoas, até independentemente da vontade de quem a enviou em primeiro lugar, e é 

portanto o seu autor (agressor) (Slonje & Smith, 2008). 

Estas diferenças comparativamente ao bullying parecem acrescentar novas 

características ao perfil dos agressores e das vítimas (Amado, Matos, Pessoa, & Jäger, 

2009).  

Outro tema que parece pertinente diz respeito ao efeito do grupo, que apresenta 

também uma elevada importância no bullying. O grupo pode influenciar a continuação ou 

não dos abusos, e para além disso, o facto de haver uma maior audiência das agressões 

ocorridas torna mais sérios os comportamentos praticados (Dooley, et al., 2009).  

As consequências do cyberbullying parecem também ser amplificadas (Willard, 

2005), uma vez que as agressões podem difundir-se fácil e rapidamente e manter-se no 

espaço virtual, e também porque podem ocorrer em qualquer altura e em qualquer lugar 

(Belsey, 2005). Esta difusão vem criar consequências repetidas e de longa duração 

(Amado, Matos, Pessoa, & Jäger, 2009). A investigação tem demonstrado a existência 

de grande sofrimento nas vítimas, verificando-se sentimentos de tristeza, raiva e medo, 

sendo que estes sentimentos podem influenciar a capacidade de concentração e o 

sucesso académico, e falta de esperança (Beran & Li, 2005). De acordo com Novo 

(2009), alguns efeitos do cyberbullying vão do isolamento social, insucesso escolar, 

perturbações do sono, da alimentação, às tentativas de suicídio, ao suicídio consumado.  

No entanto, é pouco provável que a experiência do cyberbullying, isolada, leve 

ao suicídio adolescente, mas ele agrava a instabilidade e desespero nas mentes de 

adolescentes já em luta com circunstâncias de vida stressantes (Hinduja & Patchin, 

2009) Considerando que alguns tipos de cyberbullying são mais prejudiciais do que 

outros, as suas consequências podem resultar num continuum de efeitos, e por isso, deve 

ser dada atenção à seriedade do incidente dentro do contexto no qual ocorre e nas 

circunstâncias que o rodeiam (Hinduja & Patchin, 2010).  

Para além dos diferentes tipos de cyberbullying referidos e das diferentes 

tipologias consideradas, Neves e Pinheiro (2009) consideram ainda dois tipos de 

agressores, os acidentais e os adictos. Os primeiros não têm noção do efeito que têm 

sobre a vítima, e a ideia é apenas a de gozar com a pessoa naquele momento. E os 

agressores adictos mantêm estes comportamentos por prazer, até podem ter começado 

por acaso, mas experimentam algum tipo de prazer e tornam esta prática num hábito, 

buscando uma sensação de controlo sobre as vítimas. Estes agressores revelam adição à 
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internet, o que acarreta empobrecimento das competências sociais e ocupacionais 

(Neves & Pinheiro, 2009). 

No que diz respeito aos comportamentos agressivos, várias são as teorias que 

propõem mecanismos cognitivos a partir dos quais esses comportamentos 

racionalizados ou desculpabilizados. Considera-se que o mesmo pode ser verdade para 

os comportamentos de cyberbullying. A teoria sócio-cognitiva de Bandura identifica o 

distanciamento moral como um processo através do qual a pessoa justifica o seu 

comportamento agressivo, diminuindo os seus mecanismos de auto-regulação. Salienta-

se que estes mecanismos são regulados por auto-sanções morais, como os sentimentos 

de culpa ou vergonha, contudo, quando ocorre um distanciamento moral, estas sanções 

não são activadas, eliminando assim a auto-censura e aumentando a probabilidade do 

comportamento agressivo ocorrer (Pornari & Wood, 2010). 

Num estudo de Pornari e Wood (2010) com 339 estudantes do 7 ao 9º ano, 

descobriu-se que o distanciamento moral é um preditor positivo do cyberbullying, no 

entanto, apresenta maior contribuição para o bullying, e esta diferença deve-se ao facto 

de os estudantes não considerarem o cyberbullying tão grave, pois o anonimato e a 

distância da vítima, e as consequências do acto não causam tantos sentimentos 

negativos, bem como se apresentam menos possibilidades de empatia com a vítima. Por 

isto, o cyberbullying pode não requerer o mesmo nível de racionalização ou justificação, 

e pode pensar-se que os jovens que se envolvem em cyberbullying, mas não em 

bullying, são crianças cuja moralidade não permitiria o envolvimento em 

comportamentos de bullying, mas o distanciamento da vítima possibilita estes 

comportamentos.  

3.Contextualização do cyberbullying 

As rupturas nas relações do mundo real parecem ser a origem dos actos de 

cyberbullying, e este, por sua vez, vai ter também impacto nas relações. Este problema 

apresenta-se como um ciclo, uma vez que as relações não poderão ocorrer sem 

interferência num mundo social tecnológico (Spears et al., 2009).  

Para além disso, algumas razões que podem levar à elevada frequência de 

situações de violência na escola são as mudanças biológicas e sociais experienciadas 

pelos adolescentes (Li, 2007a). Não sendo o cyberbullying um fenómeno que se detém 

nos muros da escola, mas que os ultrapassa; e que não sendo violência física, acaba por 

ser psicológica, pode-se considerar também que poderá ser mais prevalente nos 
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adolescentes. O cyberbullying ocorre mais frequentemente nos anos de transição entre a 

primária e o secundário (Price & Dalgleish, 2010), e a maior parte do trabalho feito no 

campo do cyberbullying foca-se em crianças em idade escolar e jovens, e de facto, este 

parece ser o período em que é mais prevalente, e pode afectar todo o período da 

adolescência (Ševcíková & Šmahel, 2009).  

Por este motivo, vão ser referidos alguns estudos realizados com estas 

populações. No estudo de Ortega, Elipe, Mora-Merchán, Calmaestra e Vega (2009) 

praticamente dois em cada 10 alunos considera-se vítima de alguma forma de bullying, 

e apenas um em 10 afirma considerar-se vítima de cyberbullying (internet ou 

telemóvel). No entanto, verifica-se uma percentagem maior, de um em cinco estudantes 

que se considera vítima de ambos os tipos de bullying.  

Gradinger, Strohmeier, e Spiel (2010) ponderam que se o cyberbullying for 

considerado uma forma de bullying com o recurso de aparelhos electrónicos, então deve 

co-ocorrer com o bullying e a maioria dos cyberbullies, deve também ser agressor, e 

outros estudos já confirmaram esta suposição (Pornari & Wood, 2010; Raskauskas & 

Stolz, 2007). Muitas vezes, os jovens não podem ser classificados exclusivamente de 

“vítima” ou “agressor”, mas podem em diversas ocasiões ser vítima, agressor, ou 

observador (Espelage & Swearer, 2003). Uma vez que os dados apontam para uma 

continuidade de papéis no bullying e cyberbullying, deve atender-se a um aumento de 

situações de risco em que se encontram alguns alunos, principalmente nos que se 

encontram no papel das vítimas (Ortega, Calmaestra & Mora-Merchán, 2008). 

Como tendo sido referido em algumas notícias na comunicação social, vários 

são os episódios de cyberbullying que estão relacionados quer com o ambiente escolar, 

quer com as próprias relações estabelecidas neste contexto. Alguns destes episódios têm 

ganho algum mediatismo devido à sua gravidade, e têm também resultado em processos 

criminais e civis contra os agressores, e em alguns casos, também contra as escolas 

(Dooley, et al., 2009).  

4.O fenómeno do cyberbullying em Portugal  

Poucos estudos têm sido realizados em Portugal no âmbito do cyberbullying, uma 

vez que se tem dedicado mais atenção ao bullying, havendo por isso mais investigações, 

bem como conclusões mais fundamentadas. Os conhecimentos adquiridos neste campo 

baseiam-se em relatos ocasionais ou em estudos de pequena escala, normalmente com o 
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objetivo de diagnosticar situações nas escolas, com a intenção de criar futuras 

intervenções (Amado, Matos & Pessoa, 2009b; Amado, Matos, Pessoa & Jäger, 2009). 

Contudo, Beirão e Martins (2009) investigaram turmas do 9º, 10º e 12ª anos da 

área da informática (69) e da área de animação sociocultural (18), num total de 87 

alunos, com o objetivo de perceber se os adolescentes utilizam ou não as tecnologias da 

informação para praticar atos de cyberbullying. Para este efeito foi construído um 

questionário misto (quantitativo e qualitativo). É importante referir que neste estudo 

apenas se considerou cyberbullying como o envio de mensagens ofensivas, através do 

telemóvel e/ou e-mail, não se abordando outro tipo de atos também considerados 

cyberbullying. A amostra revelou que 61% nunca enviou mensagens ofensivas, 30% 

enviou algumas vezes, 7% enviam muitas vezes e 2% consideram enviar sempre. 

Relativamente aos meios utilizados, o telemóvel parece ser o preferido (80%), 14% 

enviam estas mensagens por e-mail, 5% por papel e 2% diz utilizar outro meio. 

Normalmente estes atos são praticados individualmente (71%), havendo no entanto 

muitos praticados no seio do grupo de amigos (29%). Relativamente às vítimas, quase 

metade dos alunos nunca receberam mensagens ofensivas (49%), 43% já receberam 

algumas vezes, 7% recebeu muitas vezes e 1% considera receber sempre. As vítimas 

referem receber as mensagens principalmente através do telemóvel (79%), 15% por e-

mail e 6% recebe através de outro meio. Quanto à origem das mensagens ofensivas, 7% 

das vítimas refere que nunca sabe quem envia, 50% sabe algumas vezes, 20% sabe 

muitas vezes e 24% refere saber sempre quem envia as mensagens. Relativamente aos 

sentimentos e emoções presentes nas vítimas, apresentam principalmente raiva (21%) e 

indiferença (17%), seguido de alegria (12%), tristeza e desprezo (11%), entre outros 

sentimentos. Quanto aos agressores, sentem principalmente raiva (25%), desprezo 

(14%) e alegria (13%), entre outros. Relativamente à frequência de cyberbullying nos 

rapazes, 59% afirma nunca ter sido vítima, 37% algumas vezes e 4% muitas vezes. Já 

no sexo feminino os resultados são bastante diferentes, 33% afirma nunca ter sido 

vítima, 52% algumas vezes, 9% muitas vezes e 6 % sempre.  

Os actos de cyberbullying parecem diminuir à medida que aumenta a 

escolaridade, uma vez que 61% dos alunos do 10 e 12º anos admite que nunca recebeu 

qualquer tipo de mensagens ofensivas, enquanto os alunos do 9º ano apenas 34% refere 

nunca ter recebido este tipo de mensagens. 

Considerando a população estudada, Martins e Beirão (2009) verificaram que 

esta prática é mais frequente no sexo feminino (45%), comparativamente com os 35% 
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do sexo masculino. O mesmo padrão é repetido para as vítimas, verificando-se que 33% 

das raparigas nunca qualquer mensagem ofensiva e 59% dos rapazes também não. 

Também verificaram que a prática de cyberbullying diminui à medida que se avança na 

escolaridade, uma vez que 74% dos alunos do 10º e 12º anos referiu nunca ter enviado 

mensagens ofensivas, e essa percentagem desce para 44% nos alunos do 9º ano. Quanto 

aos sentimentos envolvidos, a raiva é o sentimento mais preponderante, verificando-se 

em 38% das raparigas e 16% dos rapazes, e o desprezo, alegria e tristeza estão também 

presentes na prática de cyberbullying. Quanto ao meio utilizado, os alunos preferem o 

telemóvel (entre 74% e 85%) e os confidentes mais mencionados são os amigos, 

independentemente do género ou nível de escolaridade  

Apesar da maior parte dos estudos sobre o cyberbullying terem sido realizados 

nos países ocidentais, surgem outros incidentes de cyberbullying noutros locais (e.g., 

China), o que sugere que é um fenómeno que tem vindo a difundir-se globalmente. No 

entanto, fica a questão acerca da semelhança das experiências de cyberbullying entre 

jovens de outros países e de outras culturas (Li, 2008). 

5.O Cyberbullying em contexto universitário 

Como já referido anteriormente, o cyberbullying é um assunto ainda a ser 

explorado e carece ainda de investigação mais aprofundada, no entanto, onde esta falta 

de conhecimento parece ainda mais saliente diz respeito à sua expressão em contexto 

universitário. Acredita-se que isto se deva ao facto de a agressividade ter o seu pico na 

adolescência e começar depois a diminuir, e as possíveis razões para a elevada 

frequência de violência na escola deve relacionar-se com as súbitas e drásticas 

mudanças biológicas e sociais experienciadas pelos adolescentes (Li, 2007b).  

Em primeiro lugar considera-se importante ver a prevalência de bullying no 

ensino superior, referindo-nos a dois estudos realizados recentemente. Chapell e 

colaboradores (2004) aplicaram um questionário de bullying (baseado no Revised 

Bully/Victim Questionnaire de Olweus) a uma amostra de 1025 estudantes 

universitários (de diversos anos). Estes autores descobriram que 24,7% dos alunos 

tinham observado ocasionalmente outros alunos a intimidar alguém, e 2,8% muito 

frequentemente, 5% tinham sido agredidos ocasionalmente por outros estudantes e 1,1% 

haviam sido agredidos muito frequentemente.  

Chapell e colaboradores (2006) investigaram a continuidade entre ser agressor, 

vítima ou agressor-vítima desde a escola primária até à faculdade, em 119 estudantes 
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universitários. Estes autores encontraram uma correlação significativa positiva entre ser 

agressor na universidade, no ensino secundário e ensino básico, com 21% dos alunos 

tendo sido vítima de bullying. Dos estudantes vítimas na universidade, 72% foram 

intimidados na escola secundária e básica, e dos estudantes agressores na universidade, 

53.8% tinham anteriormente sido agressores no secundário e básico. E finalmente, dos 

agressores-vítimas na universidade, 41.6% tinha repetido o mesmo padrão na escola 

secundária e básica. 

 Atendendo a este panorama, os centros de aconselhamento universitários relatam 

preocupações cada vez mais crescentes relacionadas com depressão, ansiedade e 

ideação suicida em alunos universitários (Chapell et al., 2006).  Apesar do estudo de 

Chapell e colaboradores (2006) se relacionar com o bullying, considerou-se importante 

referi-lo pois demonstra a continuação do ciclo de agressões envolvidas no bullying, e é 

um dos estudos que alia bullying e ensino universitário. Atendendo à relação existente 

entre bullying e cyberbullying, pode ser importante ter uma visão geral de como o 

bullying afecta os estudantes universitários, para melhor tentar compreender o 

cyberbullying nesta população menos estudada.  

Atendendo ao que tem sido estudado no contexto do cyberbullying e com a 

população universitária especificamente, serão referidos vários estudos: Finn (2004), 

Akbulut e Eristi (2011), Dilmaç, 2009, Kraft e Wang (2010), Walker, Sockman e Koehn 

(2011); e Schenk e Fremouw (2012). 

Finn (2004) refere um facto muito importante e que diz respeito à necessidade e 

por vezes exigência de cada aluno ter o seu computador portátil, e quase todas as 

universidades e faculdades dão aos seus alunos acesso à Internet em residências, salas 

de informática e nas bibliotecas para os alunos que não têm o seu próprio computador. 

Para além disso, muitas universidades têm também uma rede de wireless que pode ser 

utilizada por todos os seus alunos, o que leva a que todos os estudantes possam estar 

constantemente ligados à internet dentro da faculdade.  

Um dos problemas que parece mais evidente nos estudantes universitários é o 

cyberbstalking, ou seja, um tipo específico de cyberbullying praticado. Os estudantes 

podem estar especialmente vulneráveis a este tipo de agressão pois vivem numa 

comunidade relativamente fechada, onde os horários dos cursos, telefones e e-mails são 

de fácil acesso e a maioria dos estudantes universitários encontram-se na faixa etária 

dos 18 aos 29, o que se encaixa no perfil da vítima perseguida.  
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Os resultados de Finn (2004) revelaram que entre 10 a 15% de 339 (1 em cada 

10 aproximadamente) estudantes da Universidade de New Hampshire relataram ter 

recebido e-mail ou mensagens instantâneas repetidamente que "ameaçavam, insultavam 

ou perseguiam" de estranhos, conhecidos ou outros significativos. A proporção mais 

elevada diz respeito a acções por parte de desconhecidos: 16,2% através de e-mail e 

19,3% através de mensagens instantâneas. Saliente-se que depois de ter sido pedido ao 

agressor que parasse, 14,1% dos estudantes relataram ter recebido mensagens 

ameaçadoras por e-mail; e 13,1% dos receberam o mesmo tipo de agressões através 

mensagens instantâneas. E mais da metade dos alunos (58.7%) receberam pornografia 

indesejada, o que pode ser considerado assédio. Contudo, uma vez que não foi 

perguntado aos alunos se estas mensagens eram exclusivamente para eles, ou se eram 

para uma lista maior de remetentes, não se pode determinar se estas mensagens eram 

uma estratégia de assédio pessoal ou não. 

Ainda no estudo de Finn (2004) não foram encontradas diferenças significativas 

no que se refere à idade, raça, ano frequentado, ou residência, e também não existem 

diferenças significativas de género quanto aos e-mails e as mensagens instantâneas. A 

única diferença encontrada envolve minorias sexuais, uma vez que o assédio através de 

e-mail é mais prevalecente neste grupo, verificando-se que cerca de um terço (5 em 16 

estudantes) relataram ter recebido este tipo de mensagens. 

Akbulut e Eristi (2011) investigaram a extensão do cyberbullying e vitimização 

em 254 estudantes universitários turcos. Os casos mais frequentes de vitimização eram 

mensagens de assédio através de e-mails ou mensagens instantâneas (81,1%), 

mensagens com conteúdo religioso ou político (63,9%), convites para aplicações 

sociais, incluindo chats de mexericos ou de conteúdo inapropriado (63,5%), ser 

confrontado com linguagem inapropriada ao utilizar programas de mensagens 

instantâneas (61,8%), receber e-mails obscenos (61,8%), ser confrontando com 

indivíduos que omitem a sua identidade durante a comunicação (61,7%), e receber 

conteúdos indesejados sem a sua aprovação (61,4%). Quanto aos actos de cyberbullying 

praticados, os casos mais frequentes foram: bloqueio no programas de mensagens 

instantâneas (42,8%), convidar pessoas para aplicações sociais, incluindo chats de 

mexericos ou de conteúdo inapropriado (34,7%), enviar mensagens com imposição de 

pontos de vista religiosos ou políticos (25,6%), utilizar linguagem inapropriada (e.g. 

xingar, calão, etc.) ao usar programas de mensagens instantâneas (25,8%), excluir 

pessoas de grupos online (25%) e omitir a sua identidade (21,6%). No entanto, salienta-
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se que alguns destes comportamentos podem não ser categorias directas de 

cyberbullying, mas sim, formas de defesa contra as agressões de cyberbullies. 

Ainda neste estudo (Akbulut & Eristi, 2011), foram analisados os motivos que 

levavam os alunos a cometer actos de cyberbullying. Cerca de 52% dos alunos 

agressores referiam “Ter rancor contra alguém” e “Para irritar alguém”. Cerca de 25% 

dos agressores revelavam “Para me vingar” e “Ter sido cybervítima anteriormente”, 

verificando-se que estas duas respostas se referem a tipos de cyberbullying como 

resposta a uma vitimização anterior.  

Dilmaç (2009) tinha como objetivo perceber quais as necessidades psicológicas 

preditoras de cyberbullying e com esse intuito, foram avaliados 666 estudantes da 

Faculdade de Educação da Universidade de Selcuk, Turquia. 

Quanto à prevalência, os resultados são os seguintes. Os rapazes relatam mais 

comportamentos de cyberbullying do que as raparigas, ou seja, existem mais agressores 

puros rapazes do que raparigas, contudo, as raparigas estão mais frequentemente 

expostas a situações de cyberbullying do que os rapazes, verificando-se uma 

percentagem de vítimas e agressores-vítimas maior nas raparigas. Verificou-se ainda 

que 22.5% dos estudantes relataram ter agredido outros pelo menos uma vez e 55.3% 

referiram ter sido vítimas de cyberbullying pelo menos uma vez. Neste estudo, a 

percentagem de vítimas excede a percentagem de agressores, o que é também 

consistente com os resultados de outros autores como Raskauskas & Stoltz (2007). 

Relativamente às necessidades psicológicas relacionadas com o cyberbullying, 

os resultados indicaram que a agressão (“envolver-se em comportamentos que atacam 

ou magoam outros”) e succorance (“solicitar simpatia, afecto e apoio emocional de 

outras pessoas”) predizem positivamente o cyberbullying, enquanto a intraception 

(“tentar compreender o próprio comportamento e o dos outros”) prediz negativamente o 

cyberbullying. Quanto à vitimização, endurance (“persistência em tarefas”) e afiliação 

predizem-na negativamente, enquanto a necessidade de mudança é considerada um 

preditor positivo fraco da vitimização. Para além destes resultados, ainda se verificou 

que os estudantes que não eram vítimas relatavam mais persistência do que as vítimas e 

os agressores-vítimas, considerando-se esta variável, a única que prediz a exposição ao 

cyberbullying. Quando a persistência aumenta, a exposição ao cyberbullying diminui, e 

é também considerada o preditor negativo de possível envolvimento futuro no 

cyberbullying. Os agressores-vítimas manifestaram menos intraception e nurturance 

(“ter comportamentos que beneficiem os outros”) do que as vítimas e os estudantes que 
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não foram vítimas. Estes dois conceitos relacionam-se com empatia, e como tal, é 

possível que devido ao facto das vítimas e dos estudantes que não foram vítimas terem 

elevada intraception, nurturance e empatia, não se envolvam no cyberbullying. Outro 

resultado interessante diz respeito à afiliação que é mais elevada nos estudantes que não 

foram vítimas de cyberbullying do que nos agressores-vítimas, e a afiliação prediz a 

exposição ao cyberbullying (vitimização) e a possibilidade de se envolver em 

cyberbullying no futuro. Para finalizar e como seria esperado, o envolvimento anterior 

em cyberbullying e a exposição a este tipo de atos preveem a probabilidade de ser um 

agressor no futuro, portanto, o envolvimento anterior em cyberbullying é um forte 

preditor de envolvimento futuro. 

Em 2010, Kraft e Wang realizaram um trabalho com 471 estudantes 

universitários, com o objectivo de estudar o cyberbullying e o cyberstalking nos Estados 

Unidos (New Jersey). Os resultados encontrados foram os seguintes: 10% dos 

estudantes tinham já sido vítimas de cyberbullying e 9% tinha sido vítima de 

cyberstalking. Os estudantes com idade inferior a 25 anos experienciavam e 

participavam em taxas mais elevadas de cyberbullying do que estudantes mais velhos. 

Estes autores também descobriram que ter sido vítima no ensino secundário, é um factor 

de risco para que este padrão se mantenha relativamente ao cyberbullying e 

cyberstalking na faculdade. Para finalizar, este estudo revela que a maior parte dos 

estudantes lida com este problema sozinho, ao invés de procurar os recursos da 

faculdade, no entanto, cerca de dois terços refere que haveria maior probabilidade de 

relatar estes acontecimentos se existisse um e-mail para essa finalidade. 

 Outro estudo relacionado com a expressão do cyberbullying em contexto 

universitário é o de Walker e colaboradores (2011). Os resultados deste estudo revelam 

que 54% dos estudantes indicava conhecerem alguém vítima de cyberbullying, sendo 

que as tecnologias mais frequentemente utilizadas foram Facebook (56%), telemóveis 

(45%) e mensagens instantâneas (43%). Onze por cento dos estudantes inquiridos 

referiam ter sido vítimas de cyberbullying na universidade, e as tecnologias mais 

regularmente utilizados foram Facebook (64%), telemóveis (43%) e mensagens 

instantâneas (43%). Dos alunos vítimas de cyberbullying, 57% foram vítimas menos de 

quatro vezes, 29% foram vítimas entre quatro a dez vezes e 14% mais de dez vezes. 

Para além disso, estes estudantes mencionaram que 50% dos agressores eram colegas, 

57% eram pessoas que não pertenciam à universidade e 43% não tinha conhecimento de 

quem eram os agressores. Relativamente a quem pode ajudar neste tipo de situações, 



19 

 

71% dos estudantes mencionaram ter contado aos pais ou outro adulto o incidente que 

experienciaram. 

O estudo mais recente encontrado foi o de Schenk e Fremouw (2012), no qual os 

autores analisaram a prevalência, o impacto psicológico e as estratégias de coping 

utilizadas em vítimas de cyberbullying no ensino superior, nos Estados Unidos. Da 

totalidade da amostra analisada (N=799), 69 (8.6%) foram vítimas de cyberbullying, 50 

do sexo feminino (8.7% da amostra de indivíduos do sexo feminino) e 19 do sexo 

masculino (8,4% da totalidade da amostra do sexo masculino). Para além destes 

resultados, este estudo salientou que as vítimas (comparando com o grupo de controlo) 

relatavam resultados significativamente mais elevados nas seguintes escalas do SCL-90-

R (Symptom Checklist-90-R): depressão, ansiedade, ansiedade fóbica e paranóia. 

6.Problemas de ajustamento 

Como foi já possível perceber-se, o cyberbullying, sendo um comportamento 

desviante, acarreta consigo consequências que podem ser variáveis. Estas consequências 

podem relacionar-se com os próprios efeitos que o cyberbullying pode ter nos 

agressores, vítimas e observadores, mas também com os problemas de ajustamento que 

podem advir desses efeitos.  

Assim, alguns autores têm tentado perceber até que ponto o cyberbullying pode 

ter influência na vida dos envolvidos. Por exemplo, Ybarra e Mitchell (2004a) fizeram 

um estudo com 1501 estudantes entre os 10 e os 17 anos e verificaram que cerca de 

39% dos agressores já reprovaram de ano, 37% apresentaram comportamento 

delinquente, 32% uso frequente de substância, 16% consideravam-se deprimidos e 

aproximadamente 44% dos agressores afirmavam terem um vínculo emocional com os 

seus cuidadores muito pobre. Na mesma linha de pensamento, os mesmos autores 

(Ybarra & Mitchell, 2004b) noutro estudo com população dentro da mesma faixa etária, 

verificaram que cerca de 44% dos agressores-vítimas e 35% dos agressores-puros 

apresentam problemas de comportamento; 16% dos agressores-vítimas experiencia 

sintomas depressivos e cerca de 28% dos agressores-vítimas e dos agressores-puros têm 

pouco comprometimento com a escola.  

Gradinger, Strohmeier e Spiel (2009) fizeram um estudo com 761 alunos do 9º 

ano de 10 escolas diferentes da região de Viena, Áustria, procurando investigar os 

problemas de ajustamento relacionados com o cyberbullying. Os autores verificaram 

que os agressores combinados (bullying e cyberbullying) tinham aos resultados mais 
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elevados em relação à agressão reactiva e instrumental; e as vítimas combinadas 

apresentavam mais sintomas depressivos que as não-vítimas. Por fim, os agressores-

vítimas combinados apresentavam os resultados mais elevados na agressão instrumental 

e sintomas depressivos, comparando com a totalidade dos não-envolvidos e agressores-

vítimas (bullying). Por fim, os agressores-vítimas combinados apresentavam os 

resultados mais elevados na agressão instrumental e sintomas depressivos, comparando 

com os não-envolvidos e com os agressores-vítimas (bullying). Para além disto, estes 

últimos manifestavam resultados mais elevados na agressão reactiva e instrumental e 

sintomas depressivos e somáticos, quando comparados com estudantes não envolvidos. 

Aparentemente, os efeitos do cyberbullying não são apenas momentâneos, nem a 

curto-prazo, tornando-se verdadeiros problemas de ajustamento. 

7.Sintomas preditores do cyberbullying 

Em 2009, Aricack realizou um estudo que tinha como objectivo investigar as 

relações entre o cyberbullying e sintomas psiquiátricos, e quais os sintomas que 

predizem o cyberbullying. Deste estudo fizeram parte 695 estudantes universitários de 

15 programas diferentes da Faculdade de Educação da Universidade de Selçuk, na 

Turquia, com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos. Para a investigação, os 

participantes responderam a questões demográficas, outras sobre cyberbullying e itens 

do SCL-90-R. Da totalidade da amostra, 19.7% dos alunos referiram ter-se envolvido 

em situações de cyberbullying pelo menos uma vez, e 54.4% relataram ter sido vítimas 

no mínimo uma vez. Do grupo dos agressores, 2% foi considerado agressor-puro, ou 

seja, agrediu mas nunca foi vítima, e os restantes 17.7% foram considerados agressores-

vítimas, pois já foram tanto agressores como vítimas. Para além destes grupos, foram 

encontrados 36.7% de alunos vítimas de cyberbullying designados por vítimas-puras, 

pois foram vítimas e nunca agrediram, e os restantes 43.6% dos alunos nunca estiveram 

envolvidos em cyberbullying, nem como vítimas nem como observadores. 

Um dado interessante do estudo de Aricack (2009) diz respeito ao facto de os 

estudantes se fazerem passar por outros na internet ou através de telemóvel. Assim, 

45,5% da amostra já tinham relatado este tipo de actos, e verificou-se uma relação 

significativa entre o cyberbullying e fingir ser outra pessoa na internet. Pelos resultados, 

podem constatar-se elevadas percentagens de agressores-puros (64.3%) e agressores-

vítimas (72.4%) que fingiram ser outras pessoas. Foi também perguntado aos sujeitos se 

voltariam a envolver-se em cyberbullying, verificando-se os seguintes resultados: 1,2% 
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responderam "sim", 15,8% responderam "não sei", e 83% responderam 

"não". No entanto, quando perguntado se voltariam a fingir ser outra pessoa na internet 

ou telemóvel, os resultados foram: 7,6% dos estudantes responderam "sim"; 29,6% 

disse “não sei" e 62,7% disse "não".  

Quanto ao objectivo propriamente dito deste estudo, salientam-se os seguintes 

resultados. Existem diferenças significativas entre os quatro tipos de perfil encontrados, 

relativamente aos auto-relatos sobre sintomas psiquiátricos: o grupo sem envolvimento 

relata menos sintomas psiquiátricos relativamente às vítimas-puras e agressor-vítima. Para 

além disto, notaram-se efeitos directos de sintomas psiquiátricos no cyberbullying, 

verificando-se que a hostilidade e o psicoticismo predizem significativamente o 

cyberbullying. Assim, à medida que aumenta o nível de psicoticismo, a exposição a 

cyberbullying diminui. Outro dado interessante deste estudo revela que a somatização e a 

ansiedade fóbica são preditores significativos e negativos do possível futuro envolvimento 

em cyberbullying, isto é, elevada somatização e ansiedade fóbica diminuem a possibilidade 

de se envolver em situações futuras de cyberbullying (como agressor). 

Apesar de o ambiente académico universitário valorizar a maturidade, evitando o 

comportamento superficial do bullying, mesmo assim, a universidade não está 

salvaguardada do cyberbullying numa era tecnológica (Walker et al., 2011), contudo, e 

principalmente neste contexto e nestas idades a investigação é ainda muito incipiente e 

precisa de ser mais aprofundada.  
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Capítulo II – Metodologia de investigação 

 

1.Objetivos da investigação 

Este é um estudo exploratório do cyberbullying numa amostra por conveniência 

de estudantes do ensino superior, especificamente, alunos do 1.º ciclo do Ensino 

Superior Público de Psicologia e de Ciências da Educação.  

O projecto em que este estudo se insere foi aprovado pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT) e está registado com o título: Cyberbullying: Um 

diagnóstico da Situação em Portugal, e com a referência: PTDC/CPE-

CED/108563/2008, sendo financiado no âmbito do Programa Operacional Temático 

Factores de Competitividade (COMPETE) e comparticipado pelo Fundo Comunitário 

Europeu FEDER.", desenvolvido em estreita parceria e colaboração de duas equipas – 

uma da Universidade de Coimbra e outra da Universidade de Lisboa. De forma a 

conhecer e compreender esta problemática mais profundamente, e também na tentativa 

de superar algumas lacunas a este nível da investigação do cyberbullying, o projecto 

acima exposto tem como principais objetivos: a) Diagnosticar a natureza e a dimensão 

do cyberbullying numa amostra de estudantes que se encontram a frequentar desde o 1º 

ciclo, até ao 1º ano da universidade, na região Centro de Portugal e de Lisboa; e b) 

Colaborar para uma melhor compreensão do fenómeno do cyberbullying, com vista à 

criação de projetos de prevenção e intervenção a este nível. 

Considerando que este estudo se apoia nos mesmos objetivos do Projeto 

“Cyberbullying – o diagnóstico da situação em Portugal”, pretende-se: a) Identificar a 

natureza e a dimensão do fenómeno, numa amostra de alunos do primeiro ciclo do 

ensino superior público de psicologia e de ciências da educação, da região de Lisboa; b) 

Conhecer o perfil dos envolvidos em situações de cyberbullying, principalmente no que 

diz respeito aos agressores e às vítimas; c) Contribuir para uma melhor compreensão do 

fenómeno do cyberbullying, com a pretensão de obter dados que facilitem a criação de 

futuros projetos de prevenção e intervenção neste âmbito. 

2.Questões de Investigação 

Com o propósito de compreender de forma mais aprofundada a complexidade do 

fenómeno do cyberbullying, bem como as suas implicações na vida dos envolvidos, 

pretende-se fazer a caraterização das vítimas e dos agressores, de forma a explorar-se 

que tipo de prevenção e intervenção poderão ser mais eficazes para combater este 
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fenómeno cada vez mais visível nos dias de hoje. Pretende compreender-se quais são os 

principais motivos que levam os agressores a levar a cabo este tipo de agressão, e 

também perceber que tipo de impacto estes actos provocam nas vítimas, em termos de 

emoções sentidas. Pretende-se também perceber qual o papel que as testemunhas (quer 

do agressor, quer da vítima) podem ter quer na continuação, como na cessação da 

agressão, uma vez que as testemunhas podem ser e parecem ser um ponto-chave no 

bullying visto que no estudo de Gouveia (2011) realizado com sujeitos com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos, a frequentar o 7º ao 9º ano, se verificou que 

cerca de 36% não faz nada, mas aproximadamente 27% pede ao agressor para parar, e 

pretende saber-se se as testemunhas têm no cyberbullying uma importância semelhante. 

Considera-se esta questão importante, pois acredita-se que as testemunhas podem ter 

um papel importante na intervenção. Para além disto, pretende-se conhecer a quem as 

vítimas têm mais tendência a recorrer e o que fizeram para tentar impedir a continuação 

das agressões, atendendo à totalidade dos participantes, bem como o que pode ser feito. 

 Atendendo à revisão de literatura feita e ao conhecimento já existente sobre o 

cyberbullying, propõem-se as seguintes hipóteses:  

a) Os rapazes estarão, em média, mais envolvidos que as raparigas nas condutas de 

agressão; 

b) As raparigas estarão, em média, mais envolvidas que os rapazes em condutas de 

vitimização; 

c) Existem em média, menos agressões e vitimizações no curso de psicologia; 

d) Existem em média, menos agressões no último ano dos cursos; 

e) As agressões e vitimizações mais recentes tenderão, em média, a diminuir a 

partir do ensino secundário. 

3.Caracterização da amostra 

A amostra deste estudo é composta por um total de 349 participantes, estudantes 

do 1º ciclo do ensino superior público, do curso de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa (Anexo I.1). A amostra é constituída por 281 

participantes do sexo feminino (80.7%) e 67 participantes do sexo masculino (19.3%). 

Quanto à idade, 62.5% dos indivíduos tem idade ou inferior a 20 anos, 22.9% possui 

entre os 21 e os 23 anos, 2.9% têm entre os 24 e os 26, e por último, 11.5% com idade 

superior a 26 anos.  
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Na amostra total, quanto à faixa etária e ao género, a maior percentagem de 

participantes são do sexo feminino e têm 20 anos ou menos (187 participantes, 54%) e 

apesar de a amostra possuir menos participantes do género masculino, é nesta faixa 

etária que se situa a maior parte dos sujeitos (30 participantes, 9%), salienta-se que dois 

sujeitos não responderam a esta questão (ver Tabela 2.1.).  

Tabela 2.1. Distribuição dos alunos por género e faixa etária (n=347). 

 Menos de 

20 anos 
21-23 24-26 

Mais de 26 

anos 
Total 

Masculino 30 15 7 15 67 

Feminino 187 65 3 25 280 

 Total  217 80 10 40 347 

 

Na amostra estão presentes 224 estudantes de psicologia (64.2%) e 125 

estudantes de ciências da educação (35.8%). Relativamente ao ano de escolaridade que 

os indivíduos da amostra frequentam, considerando os dois cursos em conjunto, tem-se 

134 (38.4%) alunos do 1º ano, 90 (25.8%) alunos do 2º e 125 (35.8%) do 3º ano.  

 Examinando os dois cursos separadamente, a amostra de psicologia (Anexo II.2) 

é composta por 94 estudantes do 1º ano, 55 do 2º ano e 75 do 3º ano (N=224, 21% do 

sexo masculino e 78.6 do sexo feminino, considerando 1 missing). A maior parte dos 

estudantes tem idade igual ou inferior a 20 anos (62.5%), seguindo-se 20.1% com 

idades entre os 21 e os 23 anos, 2.7% entre os 24 e 26 e 14.7 com idade superior a 26 

anos (Anexo II.3 e II.4).   

A subamostra dos alunos de ciências da educação (Anexo II.5) é constituída por 

40 estudantes do 1º ano, 35 do 2º ano e 50 do 3º ano do curso de psicologia (N=125, 

16% do sexo masculino e 84% do sexo feminino, e um missing). Os estudantes têm na 

sua maioria idade igual ou inferior a 20 anos (62.4%), cerca de 28% têm idades 

compreendidas entre os 21 e 23 anos, e por fim com percentagens menores surgem os 

estudantes com idades compreendidas entre os 24 e 26 anos (3.2%) e com idade 

superior a 26 anos (5.6%), e um missing (Anexo II.6 e II.7). 

4.Procedimento 

De forma a concretizar os objetivos desta investigação, foram desenvolvidas 

cinco fases pela ordem que se segue: 1) Pesquisa bibliográfica acerca da temática; 2) 
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Realização de entrevistas a seis alunos do curso de psicologia da Universidade de 

Lisboa, do 2º ano e do 5º ano com o intuito de compreender o fenómeno e obter 

elementos para fazer o fechamento do questionário anteriormente realizado no âmbito 

de uma tese de mestrado – Cyberbullying: Estudo exploratório sobre as perspectivas 

acerca do fenómeno e das estratégias de enfrentamento com jovens universitários 

portugueses (Souza, 2011), também inserida no projecto PTDC/CPE-

CED/108563/2008; 3) Análise das entrevistas para recolha de informação relevante para 

o fechamento do questionário e síntese dos pontos principais referidos pelos estudantes; 

4) Colaboração no fechamento do questionário juntamente com a orientadora de 

monografia Professora Doutora Ana Margarida Veiga Simão, uma aluna do Instituto 

Politécnico de Portalegre a realizar monografia no mesmo tema e a sua orientadora de 

monografia Professora Doutora Maria José Martins; 5) Validação facial do QCES com 

cinco estudantes, tendo sido solicitada a sua opinião sobre eventuais ambiguidades na 

interpretação dos questionários (considerando linguagem; tempo/ duração/ extensão/ 

fluência do questionário; impacto emocional/ questões sensíveis; a interpretação/ 

contradições; a capacidade de resposta/ quadros de referência; a necessidade de 

acrescentar/alterar os exemplos/redacção dos itens, a clareza das instruções, aspecto da 

formatação e possíveis sugestões de reformulação dos itens); e 6) Recolha de dados 

através da aplicação dos questionários. 

5.Estudo prévio – Entrevistas  

 Procedeu-se à realização de entrevistas a seis alunos com idades compreendidas 

entre os 19 e os 54 anos, tendo sido posteriormente analisadas com o objectivo de retirar 

informação que pudesse ser útil, quer para o fechamento do questionário, como para 

complementar o mesmo. Estas entrevistas foram realizadas atendendo ao guião de 

entrevista e salientam-se os seguintes objectivos gerais: a) Conhecer as concepções dos 

jovens universitários acerca do fenómeno cyberbullying em geral e no contexto 

universitário em particular; b) Contribuir para a caracterização do fenómeno do 

cyberbullying; c) Relacionar experiências de cyberbullying com os contextos sociais, 

académicos e tecnológicos em que os protagonistas intervêm; d) Conhecer o impacto do 

cyberbullying na vida dos protagonistas; e e) Perspectivar estratégias de prevenção e de 

intervenção face ao cyberbullying. 

As entrevistas demoraram cerca de 1 hora e realizaram-se em gabinetes da 

Faculdade de Psicologia, e foram gravadas com o consentimento dos indivíduos que 
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aceitaram ser entrevistados. A partir da análise das entrevistas, obtiveram-se dados 

relativos à percepção e opinião dos alunos acerca do que é o cyberbullying, e do que pode 

estar envolvido neste tipo de situações. Salientam-se algumas áreas referidas nas 

entrevistas. 

O cyberbullying é uma variante do bullying, em que a agressão ocorre através 

das TIC, e em geral, a vítima de bullying torna-se o agressor de cyberbullying. Uma das 

ferramentas mais utilizadas, a internet – não vem acrescentar nada áquilo que move as 

pessoas a terem estes comportamentos, é apenas mais rápida e anónima. O 

cyberbullying denota patologia social de quem pratica. No entanto, na nova forma de 

comunicação existente entre as pessoas, por vezes existem situações em que nem nos 

apercebemos do poder que temos, pois lidamos diariamente com pessoas que nos 

conhecem e que possuem informação sobre nós que não gostaríamos de partilhar com 

qualquer pessoa. Situações de cyberbullying tendem a ocorrer principalmente entre os 

10 e os 20 anos, mas fundamentalmente na adolescência, e talvez mais presente nos 

rapazes. Estas situações podem ocorrer nas relações de casal que envolvam ciúmes e 

com pessoas mais sujeitas a estereótipos (na universidade), ou nas relações de amizade 

(adolescência) e entre colegas de escola devido a intrigas e invejas. Na universidade 

também devem ser considerados os problemas relacionados com os trabalhadores 

estudantes, pois existe uma diferença de comportamentos e maturidade que por vezes 

gera situações deste tipo. No geral, parece que o que é mais atacado nestas situações são 

coisas como a personalidade da vítima, ou coisas que ela faz. 

Quanto ao perfil da vítima, pensa-se que não têm estatuto social em termos 

académicos que seja muito saliente (mas pode também ser precisamente o contrário), 

são introvertidas, possivelmente boas alunas, despoletam invejas e falam mais nas aulas, 

por outro lado, são principalmente crianças e adolescentes que serão de alguma forma 

mais vulneráveis, possivelmente com pouca preparação para lidar com as novas 

tecnologias. Relativamente ao agressor, deve ter destaque no seu grupo, deve dar nas 

vistas. Os motivos que levam a este tipo de actos podem relacionar-se com uma 

necessidade de o agressor se sentir superior, e por isso acaba por rebaixar os outros; a 

cobardia de algumas pessoas e a falta de assertividade, levando a que seja mais fácil 

anonimamente prejudicar alguém do que ser-se assertivo com ela. E quanto aos motivos 

que levam poucas vítimas a pedir ajuda, referem-se a vergonha ou consciência do que 

estavam a fazer quando foram “apanhadas” pelos agressores, ou medo de serem 

privadas da utilização das TIC. 
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Ao nível da prevenção considera-se importante trabalhar a comunicação, em 

termos de assertividade, bem como, no facilitar do pedido de ajuda, ou seja, a 

comunicação como alteração da atitude da vítima. Relativamente aos pais, deve ser dada 

toda a informação acerca da utilização das TIC (vantagens, riscos). Os professores 

devem estar atentos; denunciar casos que conheçam, discutir o assunto, pensando 

inicialmente na terceira pessoa e mais tarde tentar colocá-los nas situações, fazer 

debates ou acções de informação sobre a temática. A escola, no seu todo, deverá 

promover debates, afixar cartazes de forma a informar sobre o assunto, e regulamentar 

estas situações de forma a garantir que comportamentos de cyberbullying não passarão 

impunes. 

6.Instrumento utilizado para Recolha de Dados  

O método mais utilizado para identificar bullies e cyberbullies é através do auto-

relato, pois este permite recolher informação acerca de experiências subjectivas sentidas 

e que podem não ser necessariamente observadas por outros (Graham, Bellmore, & 

Juvonen, 2003, citado por Gradinger et al., 2010). Atendendo ao facto de que o 

cyberbullying pode ser um “fenómeno sem rosto”, não se conhecendo o agressor e 

muitas vezes, não permitindo também observar-se a vítima, considerou-se importante 

aplicar um questionário, possibilitando desta forma que vítimas, agressores e 

observadores tenham maior facilidade em expor as suas experiências subjectivas acerca 

do fenómeno. Aquando da construção deste questionário, tentaram colmatar-se algumas 

falhas encontradas noutros estudos, como por exemplo, alguma fraqueza metodológica 

que inclui a utilização de questões com apenas um item e a falta de avaliação 

psicométrica do instrumento (Griezel, Craven, Yeung & Finger, 2008). 

Para a recolha dos dados, foi pedida a colaboração dos participantes da 

investigação para responderem ao Questionário de Cyberbullying no Ensino Superior 

(QCES) (Anexo I). O questionário construído no âmbito deste trabalho de investigação 

pretende atingir os seguintes objetivos:  

a) Identificar e caracterizar agressores, vítimas, e observadores (de vítimas e de 

agressores) de situações de cyberbullying; b) caracterizar os tipos de agressão/ 

vitimização que ocorrem mais frequentemente; c) identificar os meios tecnológicos 

normalmente utilizados para efetivar este tipo de agressão; d) identificar em que ano e 

nível de escolaridade, este fenómeno é mais frequente na amostra analisada; e) 

identificar quais as estratégias de coping utilizadas pelas vítimas para lidar com o 
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problema e f) percepcionar a forma como os alunos veem a intervenção de terceiros 

(professores, pais, pares, etc.) face às situações de cyberbullying.  

O questionário inicia-se com uma pequena introdução acerca de como as TIC 

podem ser utilizadas para maltratar outros, solicitando-se de seguida que os indivíduos 

recordem alguma experiência que tenham tido, considerando em especial experiências 

recentes. O Questionário é composto por um total de 44 itens de resposta fechada, 

apresentando apenas dois itens de resposta aberta (a idade actual do participante e o ano 

de escolaridade em que ocorreu a agressão). Os itens 1 e 2 referem-se à idade e sexo dos 

participantes, respectivamente, e a restante parte do questionário apresenta-se dividido 

em seis partes distintas, uma destinada às vítimas; outra aos agressores; outra aos 

observadores das vítimas; aos observadores dos agressores e por fim, dois itens, um 

dedicado à obtenção de informação acerca de quem pode ajudar a resolver este tipo de 

situação e o que é possível fazer-se nestas circunstâncias. Os itens de resposta fechada 

apresentam diferentes opções: Sim ou Não; Nunca, Algumas vezes ou Muitas vezes; 

Ensino Básico, Secundário ou Superior; e nos restantes, os sujeitos devem escolher as 

várias opções que se aplicam à sua situação. 

Relativamente às vítimas, do item 3 ao 3.11, pretende-se identificar a frequência 

da ocorrência da agressão, saber se o autor desses comportamentos é conhecido da 

vítima, e identificá-lo. Relativamente à agressão em si, deseja-se saber que tecnologia 

foi utilizada, bem como o(s) programa(s) utilizado(s) para pôr em prática a agressão, e 

ainda saber quando ocorreu, nível e ano de escolaridade (o mesmo é perguntado nas 

secções dos restantes intervenientes). É pedido às vítimas que descrevam o tipo de 

agressão experienciado, os sentimentos desencadeados, o que a vítima fez para tentar 

impedir a situação e quem pode ajudar a resolver estas situações.  

Quanto aos agressores, do item 4 ao 4.9, deseja-se identificar a frequência do 

comportamento de agressão, de quem se tratava a vítima, identificando-a, e ainda saber 

quando o agressor teve esse comportamento. De seguida pede-se que se descreva o tipo 

de agressão cometido, o que o agressor pensa que a vítima sentiu, o que levou o 

agressor a ter esse tipo de comportamento e o que ele sentiu.   

No que diz respeito aos observadores da vítima, do item 5 ao 5.8, tenta-se 

conhecer a identidade da vítima; aspira-se ainda descrever a situação que a vítima viveu, 

o que o observador pensa que a vítima sentiu, e por fim, se foi feito alguma coisa para 

impedir a continuação da situação, e especificamente o que foi feito.  
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Por último, em relação aos observadores do agressor, do item 6 ao 6.8, pretende-

se identificar o agressor e tenta-se ainda obter a descrição da situação praticada e o que 

o observador pensa que o agressor sentiu, e por fim, pretende-se saber o que o 

observador fez para tentar impedir a continuação da situação. 

7.Condições de Aplicação do QCES 

As aplicações foram efectuadas no mês de Março, em períodos e aulas 

estipulados pelos professores contactados por mim, de modo a não interferir com 

momentos de avaliação ou actividades previamente planeadas por eles. Os tempos 

lectivos cedidos para a aplicação foram de cerca de 15/20 minutos, no entanto, em quase 

todos os casos, o questionário foi respondido em cerca de 10 minutos, correspondendo 

ao tempo de resposta esperado. 

Na fase da aplicação dos questionários, os alunos foram informados a respeito da 

temática da investigação, bem como dos seus objectivos. Tendo em vista a 

complexidade da problemática e sua relação com factos e episódios de sofrimento 

causados nas vítimas e testemunhas, buscou-se neste sentido, disponibilizar aos 

participantes um momento de escuta (apoio), caso sentissem necessidade de falar 

individualmente. Na fase da recolha dos dados, tendo em vista as recordações que 

poderiam emergir de desconforto durante o preenchimento do questionário, foi 

disponibilizado aos participantes a presença de um psicólogo clínico, caso houvesse a 

necessidade de uma eventual conversa.  

8.Análise de dados 

 Os dados foram introduzidos e analisados estatisticamente utilizando-se o 

programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 19.0. 

Para analisar os dados obtidos utilizaram-se diversos métodos de análise exploratória de 

dados, desde os testes de normalidade, testes não-paramétricos Mann-Whitney e 

Kruskal-Wallis, o teste de Homogeneidade do Qui-Quadrado e a medida de associação 

Coeficiente de Cramer. É importante salientar que ao longo da análise dos dados, 

atendendo às alterações feitas nas subescalas (retirada do item “outro”) e aos missings 

encontrados, o número de sujeitos varia conforme a análise efectuada, assim, o n 

referido nas tabelas, tem em conta este facto. 

  



30 

 

Capítulo III – Análise e discussão dos resultados 

 Em primeiro lugar, será apresentada uma breve análise das qualidades 

psicométricas do instrumento utilizado (QCES), e as estatísticas descritivas e 

inferenciais consideradas relevantes para o tipo de estudo em causa, bem como para 

explorar as potencialidades do questionário. Para além disso, serão apresentados os 

resultados obtidos, comparando as duas subamostras nos critérios em que estas 

apresentam diferenças significativas.  

1.Análise das qualidades psicométricas do QCES 

1.1. Análise da fidelidade do QCES 

 Num primeiro momento analisou-se a fidelidade de cada uma das subescalas do 

Questionário de Cyberbullying no Ensino Superior, relativamente à consistência interna, 

nas diferentes subescalas: Vítimas, Agressores, Observadores das Vítimas e 

Observadores dos Agressores, utilizando-se o alfa de Cronbach. Pode-se verificar que o 

QCES apresenta uma boa consistência interna, uma vez que o valor de α=.90 (Anexo 

III.1).  

Num segundo momento, foram analisados os itens de cada subescala, de forma a 

tentar melhorar a consistência interna das várias subescalas. Assim, para cada subescala, 

serão designados os itens que contribuem menos para a consistência interna dessa 

subescala. Na Subescala das Vítimas (Anexo III.2) é o item 3.7f (alfa se o item não 

existisse = .83); na Subescala dos Agressores (Anexo III.3) é o 4.6a (alfa se o item não 

existisse = .83); na Subescala dos Observadores das Vítimas (Anexo III.4) é o item 5.5j 

(alfa se o item não existisse = .91); e por fim, na subescala Observadores dos 

Agressores (Anexo III.5.) é o item 6.5j o que contribui menos para a consistência 

interna desta subescala (alfa se o item não existisse = .92).  

 Uma vez que das 4 subescalas, o item j (“outro”) é um dos itens que contribui 

menos para a consistência interna das subescalas, tomou-se a decisão de se retirar o 

último item a todas as subescalas, passando cada uma delas a ser compostas por 9 itens. 

Uma vez que este é um novo instrumento para a identificação e avaliação do 

Cyberbullying em estudantes do ensino superior, pode-se concluir que apresenta boas 

qualidades psicométricas que permitem a aplicação deste instrumento.  

 A partir deste momento, as análises realizadas serão efectuadas atendendo aos 

restantes 9 itens de cada subescala. 
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1.2. Análise da distribuição dos resultados  

Verifica-se que as subescalas não apresentam uma distribuição normal, como 

seria de esperar, atendendo ao tipo de fenómeno em causa (nos Anexos III.6 a III.9 

podem observar-se os Histogramas com a distribuição das 4 subescalas). Os resultados 

das subescalas na análise da distribuição quanto às medidas de tendência central e à sua 

variabilidade podem ser consultados no Anexo III.10. As médias das subescalas variam 

entre os valores 9.21 (Agressores) e 12,23 (Observadores dos Agressores) 

aproximadamente, com um valor mínimo de 9 (em todas as subescalas) e máximo de 27 

(Observadores das Vítimas).  

1.3. Análise Ordinal 

O passo seguinte foi analisar se os itens constituintes de cada escala medem o 

mesmo constructo, no entanto, não se pôde utilizar a Análise Factorial Clássica, uma 

vez que este tipo de análise só pode ser realizada quando as variáveis originais são 

métricas. Este não é o caso dos itens que constituem as 4 subescalas, pois estes itens 

apresentam-se numa escala ordinal, e apenas o somatório de cada subescala já é 

considerado numa escala métrica. Para contornar este problema, pode fazer-se a Análise 

Ordinal, e neste caso, como o próprio nome indica, a análise já pode ser feita com o tipo 

de itens que temos. 

Subescala das Vítimas  

Assim, de forma a estudar se os itens das várias subescalas se associam, 

realizou-se a Análise Ordinal das 4 subescalas. Relativamente à primeira subescala, 

Vítimas, esta análise permitiu a extracção de 2 componentes principais com valores 

próprios superiores a 1. A análise do gráfico (scree plot, Anexo III.11), bem como a 

análise do Total da Variância explicada para a Subescala Vítimas (Anexo III.12) levou à 

extracção de 2 componentes principais cujos valores próprios são 4.49 e 1.12. Também 

é possível observar que estes componente explicam aproximadamente 62% da variância 

dos resultados. Verificou-se que o componente 1 explica cerca de 50% da variância dos 

resultados e o componente 2 explica aproximadamente 12%. 

Na Tabela 3.1. são apresentados os itens da escala, bem como a sua saturação 

em cada componente.  
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Tabela 3.1. Análise Ordinal da Subescala Vítimas (N=349). 

Itens 

Componentes 

1 2 

Ameaçaram-me (3.7a) .700 -.250 

Assediaram-me (3.7b) .534 .036 

Espalharam boatos sobre a minha vida (3.7c) .835 -.147 

Fizeram-se passar por mim (3.7d) .601 .648 

Gozaram-me (3.7e) .804 -.258 

Insultaram-me (3.7f) .835 -.185 

Mostraram ter informação sobre a minha vida (3.7g) .727 -.127 

Revelaram dados sobre a minha vida (3.7h) .718 -.025 

Usaram a minha imagem sem autorização (3.7i) .513 .705 

 

Considerando a análise ordinal da Subescala Vítimas, é possível observar pela 

Tabela 3.1. que o componente 1 é definido por sete itens (3.7a, 3.7b, 3.7c, 3.7e, 3.7f, 

3.7g e 3.7h) e o componente 2 é composto por dois itens (3.7d e 3.7i). Observando o 

component plot (Anexo III.13) facilmente se percebe a distribuição dos itens pelos dois 

componentes. 

É interessante olhar para os dois factores que foram extraídos da subescala 

original das Vítimas, pois salientam-se dois componentes extremamente evidentes e que 

podem evidenciar quer as características do cyberbullying mais semelhantes com o 

bullying (componente 1 – a que a partir daqui designamos por Intimidação), como uma 

característica específica do cyberbullying (componente 2 – a que a partir daqui 

designamos por Apropriação da Imagem). Para se perceber melhor os componentes, é 

necessário olhar para os itens que os constituem. Assim, o componente 1 é constituído 

pelos seguintes itens: “Ameaçaram-me”, “Assediaram-me com conteúdos de carácter 

sexual”, “Espalharam boatos sobre a minha vida”, “Gozaram-me”, “Insultaram-me”, 

“Mostraram ter informação sobre a minha vida que pode afectar o meu bem-estar 

psicológico” e “Revelaram dados sobre a minha vida privada”. Fazendo um 

paralelelismo destes resultados com o que já conhecemos sobre o bullying, pode-se 

verificar que este tipo de actos é bastante semelhante aos praticados no contexto do 
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bullying: ameaçar, assediar, gozar, insultar, espalhar boatos e chantagear (entre outros). 

Claro que estes são apenas alguns actos praticados, sem atender aqueles com carácter 

físico. No entanto, observando a semelhança entre ambos, pensa-se que se pode 

especular acerca de uma tipologia de cyberbullying mais directa (Ameaçaram-me, 

Assediaram, Gozaram-me, Insultaram-me), e uma tipologia mais indirecta ou relacional 

(Espalharam boatos sobre a minha vida, Mostraram ter informação sobre a minha vida 

que pode afectar o meu bem-estar psicológico e Revelaram dados sobre a minha vida 

privada). Quanto ao segundo componente extraído, este diz respeito à Apropriação da 

imagem da vítima (“Fizeram-se passar por mim” e “Usaram a minha imagem sem 

autorização”), e este parece ser o componente específico do cyberbullying, fazendo por 

isso todo o sentido que a subescala das Vítimas se divida desta forma.  

Subescala das Agressores   

A observação do gráfico (scree plot, Anexo III.14), bem como a análise do Total 

da Variância explicada para a Subescala Agressores (Anexo III.15) levou à extracção de 

3 componentes principais com valores próprios superiores a 1, verificando-se os 

seguintes valores próprios 4,19, 1,56 e 1,17. Também é possível observar que estes 

componente explicam aproximadamente 77% da variância dos resultados. Verificou-se 

que o componente 1 explica cerca de 47% da variância dos resultados, o componente 2 

explica aproximadamente 17% e o componente 3 cerca de 13%. 

Os itens da escala são apresentados, bem como a sua saturação em cada um dos 

3 componentes (Anexo III.16) e no component plot (Anexo III.17) pode observar-se 

também a distribuição dos itens pelos factores. Apesar de se verificar que a Análise 

Ordinal da subescala Agressores extraiu três componentes, em termos teóricos estes 

componentes não fazem sentido, e para além disso, verifica-se que o primeiro factor é 

um factor global pois todos os itens (mesmo o 4.6a e o 4.6.f) têm correlações não 

negligenciáveis com o factor 1. Também observando o componente plot (Anexo III.17) 

verifica-se que os itens estão todos muito próximos, não sendo visualmente possível 

extrair-se grupos de itens. Assim, mantém-se a estrutura original da subescala 

Agressores, com os seus 9 itens.  

Subescalas dos Observadores das Vítimas e dos Observadores dos Agressores 

Quanto às subescalas dos Observadores das Vítimas e dos Observadores dos 

Agressores, apenas se extraiu 1 componente para cada subescala (Anexo III.18). 

Através dos respectivos scree plots, podemos de forma mais intuitiva observar a 
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extracção de apenas um factor em cada subescala (Anexo III.19 e III.20). Os itens das 2 

subescalas, bem como a sua saturação no seu único componente podem ser consultados 

no Anexo III.21.  

Atendendo às alterações relacionadas com os componentes extraídos pela 

Análise Ordinal, a Tabela 3.2. resume os coeficientes alfa de Cronbach após as 

alterações efectuadas nas subescalas.  

Tabela 3.2. Coeficientes alfa de Cronbach para a escala total e para as cinco subescalas 

do QCES (N=349). 

Escala Total e Subescalas Alfa de Cronbach (α) 

QCES .90 

Subescala Intimidação .87 

Subescala Apropriação da Imagem  .67 

Subescala Agressores .82 

Subescala Observadores das Vítimas .91 

Subescala Observadores dos Agressores .92 

Apesar da subescala Apropriação da Imagem (Vítimas) ter um valor de alfa de 

Cronbach mais baixo (.67), considera-se bastante satisfatório, uma vez que apresenta 

apenas dois itens que constituem a subescala.  

As medidas de tendência central com as alterações relacionadas com a extracção 

dos 2 componentes na subescala das Vítimas pode ser consultadas no Anexo III.22, no 

entanto salienta-se que a média varia entre 2.14 e 12.23, e o mínimo é 2 e o máximo 27; 

e nos Anexos III.23 e III.24 encontram-se os histogramas da distribuição das 2 

subescalas das Vítimas (Intimidação e Apropriação da Imagem, respectivamente). 

 O grau de associação entre as subescalas do QCES foi calculado através do 

coeficiente de correlação de Spearman (Tabela 3.3.). 

Relativamente às correlações entre as subescalas do QCES, verifica-se que as 

correlações significativas (p<0.01) possuem valores de r que variam entre .17 e .52. A 

correlação com o valor mais baixo encontra-se entre a subescala Agressores e 

Observadores das Vítimas (r=.01) e a correlação mais elevada encontra-se entre a 

subescala Intimidação e Apropriação da Imagem (r=.52; p<0.01), o que se deve ao 
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facto de estas duas subescalas pertencerem inicialmente à mesma subescala (Vítimas), 

antes de ser efectuada a Análise Ordinal. 

Tabela 3.3. Correlações entre as 5 subescalas (Coeficiente de Spearman). 

 
Intimidação 

Apropriação 

Imagem 
Agressores 

Observadores 

Vítimas 

Observadores 

Agressores 

Intimidação _     

Apropriação 

Imagem 

,52** _    

Agressores ,18** ,07 _   

Observadores  

Vítimas 

,17** ,04 ,01 _  

Observadores 

Agressores 

,22** ,18** ,08 ,37** _ 

** p<0.01  

2.Resultados do Questionário de Cyberbullying no Ensino Superior 

 De seguida, será feita uma análise descritiva dos resultados recolhidos, e de 

forma a organizar esta análise, será dividida em Vítimas, Agressores, e os Observadores 

(das Vítimas e dos Agressores). Os dados recolhidos sobre os Observadores serão 

discutidos em conjunto, de forma a facilitar a comparação dos resultados. Apresentam-

se os resultados relativos às diferenças entre sexo, curso, etc. para as diferentes questões 

abordadas, quando estas diferenças são significativas. Quando não é referido o nível de 

significância, considera-se p < .05. 

 De forma a perceber que testes estatísticos poderiam ser utilizados com o tipo de 

dados recolhidos, bem como com a sua distribuição, realizou-se o teste de Normalidade 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk (Anexo III.25), e calculou-se a assimetria e 

curtose de cada subescala (Anexo III.26), e também se pediram os Q-Plots de cada uma 

(Anexo III.27 a III.31). Qualquer um dos métodos utilizados mostrou que nenhuma das 

subescalas apresenta uma distribuição normal, e por isso, todos os restantes testes 

utilizados em estatística inferencial serão testes não-paramétricos.  

2.1. Vítimas  

 Em seguida apresentam-se as distribuições das frequências das respostas dadas 

às diferentes situações de vitimização ocorridas. Cerca de 25% dos estudantes (86 
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alunos) já foi vítima de cyberbullying algumas vezes e 2% muitas vezes (7 alunos), 

perfazendo um total de 93 alunos vítimas de cyberbullying. Estes resultados revelam-se 

bastante mais baixos do que os obtidos no estudo de Dilmaç (2009), em que se 

observam 22.5% dos estudantes envolvidos em situações de cyberbullying pelo menos 

uma vez, e 55.3% vítimas de cyberbullying pelo menos uma vez na vida. 

A maior percentagem de agressões (Intimidação) é perpetrada por rapazes 

(26.9%), seguindo-se com uma percentagem bastante elevada o grupo misto (23.7%). 

Apesar de a percentagem ser mais baixa, também se apresenta uma frequência 

relativamente elevada nas raparigas como agressoras (15.1%). É interessante ver a 

diferença entre o grupo de raparigas e o grupo de rapazes, verificando-se que raparigas 

sozinhas têm menos probabilidade de agredir do que rapazes sozinhos, mas em relação 

aos grupos, a tendência inverte-se. Quanto à Apropriação da Imagem, a maior 

frequência de agressões parte também dos rapazes (27.3%), no entanto verifica-se que 

uma parte das vítimas não sabe quem é o agressor (24.2%), o que nos lembra uma das 

especificidades do cyberbullying, o anonimato, que parece mais frequente (14% na 

Intimidação e 24.2% na Apropriação da Imagem) quando a imagem/identidade da 

vítima é utilizada para lhe causar mal. Verifica-se praticamente a mesma tendência para 

o envolvimento das raparigas, 15.1% na Intimidação e 15.2% na Apropriação de 

Imagem (Anexo III.32).  

Para além do género dos agressores, pôde constatar-se que em mais de metade 

das agressões de Intimidação, os agressores eram colegas de escola das vítimas (51.6%), 

e nas agressões relacionadas com a Apropriação da Imagem, um número muito 

aproximado, 51.5% eram também colegas de escola. Estas elevadas percentagens levam 

a pensar-se que grande parte das situações de vitimização, ocorrem principalmente entre 

indivíduos que se conhecem, não sendo portanto agressões ao acaso. E para além disso, 

as situações de vitimização tendem a ocorrer principalmente no seio de relações 

próximas e frequentes, como é o caso de colegas de escola. É de salientar que nesta 

questão houve uma percentagem relativamente elevada de alunos que não responderam, 

10.8% e 21.2%, respectivamente. Também no estudo de Walker e colaboradores (2011) 

se verificaram percentagens semelhantes de vítimas que tinham sido agredidas por 

colegas de escola (50%). 

Quanto à tecnologia utilizada, nas agressões de Intimidação cerca de 69% (64 

alunos, 68.8%) dos indivíduos assinalam computador, e aproximadamente 40% (37 

alunos, 39.8%) assinala telemóvel, o que mostra que existe uma sobreposição, ou seja, 
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algumas vítimas sofreram agressões provenientes de computador e telemóvel, e não 

apenas de um tipo de tecnologia. Relativamente à Apropriação da Imagem, verifica-se 

que cerca de 70% (23 alunos, 69.7%) dos indivíduos assinalam computador, e 

aproximadamente 33% (11 alunos, 33.3%) assinalam telemóvel. 

 Na Tabela 3.4. são apresentados os programas utilizados nos dois tipos de 

agressão, Intimidação e Apropriação da Imagem. 

Tabela 3.4. Programas utilizados nas agressões para os dois factores das Vítimas 

(N=93). 

 
Intimidação (n=93) 

Apropriação da 

Imagem (n=33) 
TOTAL (N=93) 

 N % N % N % 

Blogs 9 9.7 4 12.1 9 9.7 

Chat 9 9.7 2 6.1 9 9.7 

E-mail 9 9.7 3 9.1 9 9.7 

Facebook 22 23.7 5 15.2 22 23.7 

Hi5 23 24.7 12 36.4 24 25.8 

Messenger 22 23.7 13 39.4 22 23.7 

MySpace 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Second Life 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

SMS/MMS 30 32.3 9 27.3 30 32.3 

Youtube 2 2.2 2 6.1 2 2.2 

Outro programa 12 12.9 3 9.1 12 12.9 

 Como se pode verificar na Tabela 3.4., o método preferido para dar lugar às 

agressões são as SMS/MMS, com uma percentagem de 32.3%, seguindo-se o programa 

Hi5 (24.7%), e o Facebook e Messenger com a mesma percentagem (23.7%), para o 1º 

factor. Relativamente aos programas utilizados em agressões pertencentes ao 2º factor 

salientam-se principalmente o Messenger com 39.4% e o Hi5 com 36.4%. Quanto ao 

total das vítimas, as percentagens são muito semelhantes às das vítimas que sofreram 

Intimidação. 
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 Quanto ao nível de escolaridade em que as últimas agressões ocorreram, 

verifica-se que na Intimidação, a maior parte das agressões ocorre quando os indivíduos 

frequentavam o ensino secundário (49.5%), no Ensino Superior a percentagem é menor 

(28%), e no Ensino Básico, ainda menor (26.9%). Quanto à Apropriação da Imagem, é 

possível verificar que a maior percentagem de agressões ocorre também no Ensino 

Secundário (57.6%), seguindo-se o Ensino Básico com 33.3% e por fim, o Ensino 

Superior com 18.2%. Os resultados relativos ao cyberbullying no Ensino Superior nesta 

amostra são superiores aos encontrados por Walker e colaboradores (2011), tendo neste 

estudo sido encontrados 11% de alunos vítimas de cyberbullying na universidade. É 

possível constatar-se uma relação em forma de U invertido entre as agressões recebidas 

e o ano de escolaridade frequentado, mostrando-se um aumento das agressões do ensino 

básico para o ensino secundário, e depois uma diminuição deste para o ensino superior.  

 A tabela seguinte (Tabela 3.5.) evidencia o tipo de as agressões experienciadas 

pelas vítimas. 

Tabela 3.5. Tipo de agressões experienciadas pelas vítimas e frequência dessas 

agressões (n=93). 

 Nunca Algumas 

vezes 

Muitas vezes 

Ameaçaram-me  51 (54.8%) 40 (43%) 2 (2.2%) 

Assediaram-me com conteúdos de carácter 

sexual  

70 (75.3%) 21 (22.6%) 2 (2.2%) 

Espalharam boatos sobre a minha vida 38 (40.9%) 44 (47.3%) 11 (11.8%) 

Fizeram-se passar por mim 68 (73.1%) 23 (24.7%) 2 (2.2%) 

Gozaram-me 40 (43.0%) 43 (46.2%) 10 (10.8%) 

Insultaram-me 17 (18.3%) 65 (69.9%) 11 (11.8%) 

Mostraram que possuíam informação sobre 

a minha vida de outros que podem afectar o 

meu bem-estar psicológico 

53 (57.0%) 34 (36.6%) 6 (6.5%) 

Revelaram dados sobre a minha vida privada 64 (68.8%) 25 (26.9%) 4 (4.3%) 

Usaram a minha imagem sem autorização 71 (76.3%) 21 (22.6%) 1 (1.1%) 

Nota: Os itens do 2º factor encontram-se a negrito, de forma a diferenciar dos do 2º factor. 
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Conforme mostra a Tabela 3.5., as agressões mais frequentemente praticadas 

Algumas vezes foram: “Insultaram-me” (69.9%), seguido de “Espalharam boatos sobre a 

minha vida” (47.3%), “Gozaram-me” (46.2%) e “Ameaçaram-me” (43%). Quanto ao 

tipo de agressão experienciada Muitas vezes, verifica-se que as agressões mais 

frequentes são: “Espalharam boatos sobre a minha vida” e “Insultaram-me” (ambos com 

11.8%) e “Gozaram-me” (10.8%).  

Relativamente aos sentimentos relacionados com a agressão (Anexo III.33), 

salientam-se: a insegurança (52.7% e 69.7%), raiva (50.5% e 66.7%), preocupação 

(49.5% e 66.7%), tristeza (39.8% e 48.5%) e embaraço (35.5% e 51.5%). É interessante 

verificar que na Apropriação da Imagem, as percentagens recolhidas são quase sempre 

superiores, o que leva a pensar que este tipo de agressão é mais grave do que os 

restantes actos (factor 1). 

 No total das vítimas, 78 (83.9%) tentou impedir a situação; 82.8% (77 alunos) das 

vítimas de Intimidação e cerca de 84.8% (28 alunos) das vítimas de Apropriação de 

Imagem fizeram alguma coisa para impedir a continuação da situação e fizeram o mesmo. 

Na Tabela 3.6., podem observar-se as estratégias utilizadas pelas vítimas para lidar com a 

situação. 

Tabela 3.6. Estratégias de coping utilizadas pelas vítimas (n=93). 

 Intimidação (n=93) Apropriação da 

Imagem (n=33) 

 N % N % 

Alterei o perfil de privacidade  19 20.4 6 18.2 

Apaguei a página do Facebook 4 4.3 3 9.1 

Confrontei o agressor 40 43.0 16 48.5 

Contactei o gestor do site 3 3.2 2 6.1 

Contactei a polícia 2 2.2 2 6.1 

Deixei de atender chamadas anónimas 22 23.7 8 24.2 

Desactivei o e-mail 3 3.2 1 3.0 

Evitei o contacto com o agressor 24 25.8 9 27.3 

Exclui o agressor da rede social 24 25.8 9 27.3 
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Ignorei a agressão 19 20.4 5 15.2 

Mudei de número de telemóvel 10 10.8 6 18.2 

Procurei a ajuda de alguém de confiança 7 7.5 3 9.1 

Procurei apoio profissional 3 3.2 2 6.1 

Tentei descobrir quem era o agressor 10 10.8 6 18.2 

Tomei mais atenção à webcam do 

computador 

2 2.2 1 3.0 

Outro 2 2.2 1 3.0 

 

As estratégias de coping mais utilizadas pelas vítimas quer de Intimidação, quer 

de Apropriação de Imagem foram: “Confrontei o agressor”, “Evitei o contacto com o 

agressor” e “Exclui o agressor da rede social” e “Deixei de atender chamadas 

anónimas”. As estratégias referidas mais frequentemente são exemplos de estratégias 

offline de confronto (“Confrontei o agressor”), offline de evitamento (“Evitei o contacto  

com o agressor”) e online de enfrentamento (“Exclui o agressor da rede social” e 

“Deixei de atender chamadas anónimas”) conforme refere Souza (2011), no entanto as 

percentagens encontradas neste estudo são bastante mais elevadas. 

Pode-se averiguar quem as vítimas consideram poder ajudá-las nestas situações, 

salientando-se os amigos (80.6% e 90.9%) Os resultados sugerem que as vítimas se 

sentem melhor compreendidas pelos amigos, e por isso tendem a recorrer mais a eles. Já 

em relação aos pais (66.7% e 75.8%), estes parecem ser também pessoas importantes 

para as vítimas quando pensam em pedir ajuda (Anexo III.34). É interessante ver que 

logo a seguir, os estudantes consideram os Professores, apresentando percentagens 

superiores aos colegas, o que atendendo à relação mais próxima com os colegas, poderia 

não ser o esperado. No entanto, o facto de os professores serem preferidos, pode estar 

relacionado com o facto de serem pessoas que eles consideram mais capazes de lidar 

com o assunto, possivelmente devido à sua experiência com jovens. É interessante 

comparar com os resultados obtidos por Slonje e Smith (2008) com estudantes dos 12 

aos 20 anos de escolas suecas, verificando-se que 50% destes estudantes não contou a 

ninguém, 35.7% contou a um amigo, 8.9% aos pais, 5.4% a outra pessoa e os 

professores nunca foram referidos. Apesar de haver percentagens tão elevadas quanto a 

quem pode ajudar, o facto é que isso se verifica pouco na realidade, uma vez que apenas 
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7.5% e 9.1% das vítimas de Intimidação e Apropriação da Imagem, respectivamente, 

utilizam a seguinte estratégia de enfrentamento “Procurei a ajuda de alguém de 

confiança”. Apesar deste item não especificar quem é a pessoa de confiança, as 

percentagens não coincidem em nada com as percentagens da pergunta acerca de quem 

pode ajudar nestas situações. Esta discrepância leva-nos a pensar que apesar de as 

vítimas considerarem que estas pessoas podem ajudar, algo as impede de pedirem ajuda. 

Por exemplo, podem pensar que os adultos não têm consciência da existência de 

cyberbullying (Slonje & Smith, 2008), recear que contar pode não ser eficaz (Price & 

Dalgleish, 2010), recear serem privados do uso destas tecnologias (Beran & Li, 2007; 

Campbell, 2005), ou porque se sentem muito humilhados e embaraçados. Para além 

destes motivos, podem ainda haver outros como: considerar que a sua denúncia não será 

levada a sério ou que o incidente seja banalizado pelos adultos, ou mesmo que alguém 

os faça sentir responsáveis pelo que lhes está a acontecer (Campbell, 2005). 

2.2. Agressores 

Quanto aos agressores, cerca de 8% dos alunos questionados (28 alunos) já 

perpetrou algum tipo de agressão, algumas vezes. No entanto, apesar de se 

considerarem agressores, 3 alunos não foram incluídos neste grupo, nas seguintes 

análises, pois foram excluídos, aquando da retirada do item “Outro” na questão que 

serve de somatório. E os alvos dessas agressões foram principalmente rapazes (32%) e 

raparigas (24%) de forma individual e não em grupos (Anexo III.35). E 44% das 

vítimas são colegas de escola dos agressores, verificando-se que 3 agressores não 

responderam.  

As agressões são levadas a cabo principalmente através do computador (80%) e 

36% através do telemóvel, verificando-se uma sobreposição de métodos utilizados, 

apesar desta sobreposição ser muito pequena. Os programas utilizados para cometer os 

diferentes tipos de agressão apresenta-se na Tabela 3.7. Assim, verifica-se que os 

programas preferenciais para as agressões são o Facebook (44%) e o Messenger (32%). 

Nesta pergunta notam-se algumas discrepâncias relativamente às respostas das vítimas, 

que assinalavam as SMS/MMS com percentagem superior a 30%, seguida do Hi5 

(23.7%), e Facebook e Messenger com a mesma percentagem (23.7%) para a 

Intimidação; e quanto à Apropriação da Imagem, as vítimas assinalavam o Messenger 

(39.4%) e Hi5 (36.4%). 
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Tabela 3.7. Programas utilizados nas agressões, pelos Agressores (n=25). 

 N %  N % 

Blogs 1 4.0 MySpace 0 0.0 

Chat 2 8.0 Second Life 0 0.0 

E-mail 2 8.0 SMS/MMS 5 20.0 

Facebook 11 44.0 Youtube 1 4.0 

Hi5 3 12.0 Outro programa 5 20.0 

Messenger 8 32.0    

 

Quanto ao nível de escolaridade que o agressor frequentava quando cometeu a 

última agressão, é possível observar que se verifica a mesma relação de U invertido, 

como se observou anteriormente nas vítimas. Verifica-se então que 24% das agressões 

são cometidas no Ensino Básico, 56% no Ensino Secundário e 28% no Ensino Superior. 

Os agressores foram questionados acerca do tipo de agressão cometida, 

resumindo-se estas agressões na Tabela 3.8. Verifica-se que as agressões mais 

frequentes dizem respeito a: “Gozei” (72%), “Insultei” (56%) e “Fiz-me passar por 

outra pessoa” (44%). Os primeiros dois tipos de agressão correspondem aos mesmos 

referidos pelas vítimas, já o último, foi pouco referido pelas vítimas, o que pode 

relacionar-se com o facto de estas não se aperceberem desta troca de identidades. 

Tabela 3.8. Tipo de agressão cometida (n=25). 

 
Nunca 

Algumas 

vezes 
Muitas vezes 

Ameacei 20 (80,0%) 5 (20.0%) 0 (0%) 

Assediei com conteúdos de carácter sexual 24 (96,0%) 1 (4.0%) 0 (0%) 

Espalhei boatos sobre a vida de outros 21 (84.0%) 4 (16.0%) 0 (0%) 

Fiz-me passar por outra pessoa 14 (56.0%) 11 (44.0%) 0 (0%) 

Gozei 6 (24.0%) 18 (72.0%) 1 (4.0%) 

Insultei 9(36.0%) 14 (56,0%) 2 (8.0%) 
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Mostrei que possuo informação sobre outra 

pessoa que podem afectar o seu bem-estar 

psicológico 

19 (76.0%) 6 (24.0%) 0 (0%) 

Revelei dados sobre a vida privada de outra 

pessoa 

21 (84.0%) 4 (16.0%) 0 (0%) 

Usei a imagem de outra pessoa sem 

autorização 

23 (92,0%) 1 (4.0%) 1 (4.0%) 

Outro. 26 (92,9%) 2 (7,1%) 0 (0%) 

 

Relativamente aos sentimentos que o agressor pensa ter gerado na vítima (Anexo 

III.36), verifica-se que este acredita que a vítima sentiu: embaraço (40%), insegurança e 

raiva (32%). Salientam-se também outras emoções negativas, como a preocupação 

(24%), desprezo, indiferença, medo e tristeza (20%). Nenhuma das emoções geradas 

são positivas, e torna-se bastante evidente que o agressor tem a noção de que as suas 

agressões podem ter um impacto bastante nocivo para as suas vítimas, o que torna ainda 

mais grave a continuação destas agressões. 

Na Tabela 3.9., apresentam-se os motivos que levaram o agressor a ter este tipo 

de comportamentos, e referem-se principalmente a: “Por brincadeira” (56%), “Por 

vingança relativamente a episódios que aconteceram” e “Porque não gosto das atitudes 

da pessoa” (ambos com 36%). 

Tabela 3.9. Motivos que levaram o agressor a cometer as agressões (n=25). 

 N % 

Para que o grupo me aceitasse  0 0.0% 

Por brincadeira 14 56,0% 

Por não ser capaz de ser afirmativo com os outros pessoalmente 0 0.0% 

Por vingança relativamente a episódios que aconteceram 9 36.0% 

Porque quis afirmar-me 2 8.0% 

Porque a pessoa encaixa naqueles estereótipos com que é 

habitual gozar-se 
3 12.0% 

Porque a pessoa tinha uma personalidade um bocadinho estranha 2 8.0% 

Porque não gosto das atitudes da pessoa 9 36.0% 
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Porque não tem qualquer problema agir assim 1 4.0% 

Porque pertence a um grupo rival 2 8.0% 

Porque se me maltratam, também posso maltratar 1 4.0% 

Outro. Qual? 3 12% 

Slonje e Smith (2008) supõem que algumas vítimas de bullying podem utilizar o 

cyberbullying como forma de compensação dos episódios experienciados, o que se pode 

relacionar também com o referido pelos alunos desta amostra no motivo “Por vingança 

relativamente a episódios que aconteceram”, portanto, um jovem que é vítima de 

bullying na escola, pode tentar retaliar através do uso das tecnologias (Beran & Li, 

2007). Normalmente nestes casos, o mais comum são as mensagens de raiva (flames) e 

mensagens ameaçadoras (Beran & Li, 2207). No estudo de Souza (2011) na perspectiva 

dos 118 alunos do 1º ano de Psicologia da Universidade de Lisboa, alguns motivos para 

os actos de cyberbullying são: necessidade de Aceitação (5.0%); necessidade de 

Vingança (2.5%) e necessidade de Auto-afirmação (8.4%). Verifica-se uma grande 

discrepância entre os dados de Souza (2011) e os dados do presente estudo, o que pode 

relacionar-se com o facto de este apresentar uma amostra mais vasta e que possui na sua 

constituição os próprios agressores, pelo que são eles próprios a referir os motivos e não 

outros alunos a supor quais os motivos. Também outros autores (Smith et al., 2008) 

apresentam alguns motivos para as agressões ocorrerem, retirados de entrevistas de 

focus group realizadas. Assim, alguns alunos referem que os agressores “…não têm de 

enfrentar pessoalmente”, “as pessoas têm muito medo de fazer coisas cara-a-cara” e 

“existe menos medo de serem apanhados”. Outros alunos descrevem o cyberbullying 

como sendo entretenimento e acreditam que os motivos do agressor são: “por 

brincadeira” e “ficam aborrecidos e isso entretém-nos”.  

 

2.3. Observadores (das Vítimas e dos Agressores) 

Grande parte dos estudantes inquiridos (45.8%, 160 alunos) refere já ter 

observado incidentes de vitimização, verificando-se que a maior parte das agressões 

envolve raparigas de forma individual (51.3%), seguindo-se o grupo misto, com uma 

grande diferença para as raparigas (Anexo III.37). Apesar de também se verificar a 

presença de observadores de agressores, esta percentagem (19,2%) é bastante inferior à 

percentagem dos observadores das vítimas, isto porque sendo o cyberbullying um 
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fenómeno “sem rosto” os agressores têm uma grande facilidade em manter o anonimato, 

e acredita-se que quando são observados, é normalmente por sua vontade. 

Relativamente ao agressor observado, pode ser consultado também no Anexo III.37, 

verificando-se que os agressores observados são principalmente grupos mistos (26.5%), 

logo seguidos pelas raparigas (individualmente). 

Quanto à tecnologia utilizada, os Observadores das Vítimas relatam que 79.1% 

(125 alunos) dos indivíduos assinalam computador, e 36.7% (58 alunos) assinala 

telemóvel. Relativamente aos Observadores dos Agressores, verifica-se que 80.9% (55 

alunos) dos indivíduos assinalam computador, e 38.2% (26 alunos) assinala telemóvel. 

Mais uma vez se pode constatar a sobreposição de tecnologias utilizadas na agressão, 

podendo confirmar-se que o computador é a tecnologia mais utilizada.  

Na Tabela 3.10. são apresentados os programas utilizados para cometer 

agressões, segundo o ponto de vista dos dois tipos de Observadores. 

Tabela 3.10. Programas utilizados nas agressões testemunhados pelos Observadores das 

Vítimas (n=157) e Observadores dos Agressores (n=68). 

 Observadores Vítimas Observadores Agressores 

 N % N % 

Blogs 15 9.5 7 10.3 

Chat 13 8.2 4 5.9 

E-mail 20 12.7 7 10.3 

Facebook 74 46.8 24 35.3 

Hi5 30 19.0 18 26.5 

Messenger 30 19.0 21 30.9 

MySpace 0 0.0 0 0.0 

Second Life 0 0.0 0 0.0 

SMS/MMS 47 29.7 20 29.4 

Youtube 12 7.6 6 8.8 

Outro programa 11 7.0 2 2.9 

 



46 

 

Os Observadores das Vítimas relatam que os programas mais utilizados são o 

Facebook (46.8%) e SMS/MMS (29.7%). E de acordo com os Observadores dos 

Agressores, pode-se verificar que as agressões foram levadas a cabo no Facebook 

(35.3%) e Messenger (30.9%), seguindo-se das SMS/MMS (29.4%). 

Relativamente ao nível de escolaridade que os observadores frequentavam no 

momento das agressões, os Observadores das Vítimas relatam que a última agressão 

ocorreu principalmente quando as vítimas se encontravam a frequentar o Ensino 

Secundário (58.9%), seguindo-se o Ensino Superior com 27.2%, e por fim o Ensino 

Básico com 17.1. É importante salientar que dois sujeitos não responderam a esta 

questão. Quanto aos Observadores dos Agressores, a tendência inverte-se um pouco, ou 

seja, com maior percentagem encontra-se o Ensino Secundário com 67.6%, mas segue-

se do Ensino Básico com 23.5%, e finalmente o Ensino Superior com 16.2%. Tal como 

nos anteriores intervenientes, se pode verificar-se a relação de U invertido relativamente 

à frequência de agressões e o ano de escolaridade frequentado, sendo que o Ensino 

Secundário é sempre aquele em que as agressões mais são experienciadas, cometidas ou 

observadas. No entanto, a posição do Ensino Básico e Ensino Superior, não é sempre a 

mesma. 

 Quanto ao tipo de agressão presenciada pelos observadores das Vítimas, 

apresenta-se na Tabela 3.11.  

Tabela 3.11. Agressões presenciadas pelos Observadores das Vítimas (n=158) 

 
Nunca 

Algumas 

vezes 
Muitas vezes 

Ameaçaram-na 93 (58.9%) 50 (31,6%) 15 (9,5%) 

Assediaram-na com conteúdos de 

carácter sexual 

102 (64,6%) 37 (23,4%) 19 (12,0%) 

Espalharam boatos sobre a sua vida 41 (25,9%) 67 (42,4%) 50 (31,6%) 

Alguém se fez passar por essa pessoa 109 (69,0%) 26 (16,5%) 23 (14,6%) 

Gozaram-na 35 (22,2%) 62 (39,2%) 61 (38,6%) 

Insultaram-na 41 (25.9%) 62 (39.2%) 55 (34.8%) 

Mostraram que possuíam informações 

sobre ela que podem influenciar o seu 

bem-estar psicológico 

64 (40.5%) 54 (34.2%) 40 (25.3%) 
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Revelaram dados sobre a sua vida 

privada  

76 (48.1%) 44 (27.8%) 38 (24.1%) 

Usaram a sua imagem sem autorização 77 (48.7%) 39 (24.7%) 42 (26.6%) 

 

Quanto ao que foi feito constata-se que “Espalharam boatos sobre a sua vida” 

(42,4%), “Gozaram-na” e “Insultaram-na” (39.2%), “Mostraram que possuíam informações 

sobre ela que podem influenciar o seu bem-estar psicológico” (34.2%) e “Ameaçaram-na” 

(31,6%) são as agressões mais praticadas Algumas vezes. E atendendo a agressões que 

ocorriam com uma maior frequência (observadas Muitas vezes), verifica-se um panorama 

um pouco diferente: “Gozaram-na” (38,6%) e “Insultaram-na” (34.8%) são as agressões 

mais referidas, seguidas de “Espalharam boatos sobre a sua vida” (31.6%).  

De forma a comparar se as agressões presenciadas pelos Observadores dos 

Agressores são diferentes das anteriormente descritas, resumem-se estas agressões na 

Tabela 3.12. 

Tabela 3.12. - Agressões presenciadas pelos Observadores dos Agressores (n=68). 

 Nunca Algumas 

vezes 

Muitas vezes 

Ameaçaram 41 (60,3%) 23 (33.8%) 4 (5.9%) 

Assediaram com conteúdos de carácter 

sexual 

51 (75.0%) 12 (17,6%) 5 (7.4%) 

Espalharam boatos sobre a vida dos 

outros 

17 (25,0%) 31 (45,6%) 20 (29,4%) 

Fizeram-se passar por outra pessoa 47 (69,1%) 9 (13,2%) 11 (17,6%) 

Gozaram 10 (14,7%) 37 (54.4%) 21 (30,9%) 

Insultaram 9 (13.2%) 39 (57.4%) 20 (29,4%) 

Mostraram que possuíam informação 

sobre a vida de outros que podia afectar 

o seu bem-estar psicológico 

37 (54.4%) 22 (32,4%) 9 (13,2%) 

Revelaram dados sobre a vida privada 

dos outros  

32 (47.1%) 22 (32.4) 14 (20.6%) 

Usaram a imagem de outros sem 

autorização 

39 (57.4%) 16 (23.5%) 13 (19.1%) 
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Grande parte dos Observadores das Vítimas fez alguma coisa para tentar impedir a 

continuação das agressões (51.9%, 82 alunos), contudo apenas 81 alunos referiram o que 

fizeram e constata-se que a principal medida tomada diz respeito a “apoiar a vítima” 

(42.4%), podendo observar-se outras estratégias de coping da totalidade dos Observadores 

das Vítimas na Tabela 3.13. Os resultados encontrados revelam-se muito mais baixos dos 

que os encontrados, por exemplo, em Li (2005), verificando-se no estudo deste autor que 

cerca de 34% dos observadores contou a adultos. É importante destacar que este estudo 

foi realizado com estudantes do 7º ano, e talvez por isso, sintam mais à vontade para pedir 

ajuda, verificando-se o contrário na população universitária, que por ser mais velha, pode 

pensar que pedir ajuda pode ser um sinal de fraqueza. 

Tabela 3.13. Estratégias de coping utilizadas pelos Observadores das Vítimas (n=157). 

 Observador Vítimas 

 N % 

Tentei perceber a gravidade da situação 33 20,9 

Apoiei a vítima 67 42,4 

Contei a alguém de confiança 11 7.0 

Aconselhei a vítima a contar a alguém de confiança 32 20,3 

Falei com os pais da vítima 4 2,5 

Outra forma 16 10,1 

 

Do total de Observadores de Agressores, 48.6% (70 alunos) tentou fazer alguma 

coisa para impedir a situação, no entanto apenas 68 refere o que fez. O tipo de atitude 

mais tomado refere-se a “Prevenindo a vítima” (20.6%) e, com uma diferença pequena, 

segue-se “Dissuadindo o agressor” (19,1%), “Denunciando o agressor” (17.6%), 

“Contando a alguém de confiança” (10.3%) e “Outra forma” (2.9%). 

3.Pessoas que podem ajudar e estratégias a utilizar 

Da totalidade dos indivíduos inquiridos, verifica-se por ordem decrescente de 

importância que as pessoas que os sujeitos pensam poder ajudar são: pais (74.8%), 

amigos (73.1%), polícia (56.4%), professores (50.7%), responsável pela instituição 

(35%), colegas (28.1%) e 6.9% outra pessoa. De acordo com Slonje e Smith (2008), é 
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consenso entre os estudantes que os adultos têm menos consciência do bullying via 

mensagens de telemóvel, e-mail e chamadas telefónicas, do que do bullying tradicional, 

e apesar de serem referidos quando perguntado quem pode ajudar, o facto é que na 

realidade poucas são as vítimas a pedir apoio, pois a percepção que os jovens têm 

influencia o seu comportamento, e se consideram que os adultos têm pouca consciência 

do fenómeno, tenderão a recorrer pouco a eles, à procura de apoio. Atendendo também 

ao total da amostra e relativamente às estratégias que os estudantes pensam dever ser 

utilizadas neste tipo de situações, verificam-se percentagens muito equiparadas para as 

seguintes estratégias: “Pedir ajuda a alguém de confiança” (63,6%), “Participar a 

autoridades competentes” (62.8%) e “Bloquear os contactos” (62.2%). De seguida, 

encontra-se “Alterar as contas (55%)”, “Contactar os gestores do site” (27.2%), “Criar 

ou recorrer a um grupo de apoio” (23.8%), “Ignorar” (22.9%) e 2.3% dos alunos refere 

outras estratégias. Pensa-se que as estratégias também podem depender do tipo de 

agressão e do meio utilizado para cometer esses actos, uma vez que algumas agressões 

são mais fáceis de guardar provas com intuito de pedir ajuda, especialmente a pais e 

professores (eg. e-mail e mensagens de texto) que permitem aos adultos tomar acções 

apropriadas para pôr um fim às agressões (Slonje & Smith, 2008).   

Na pergunta 7 e 8 observam-se 11 e 10 missings respectivamente, o que nos leva 

a pensar que as diferentes partes do questionário não estavam bem separadas, e estas 

pessoas consideraram as perguntas 7 e 8, como parte integrante da secção dos 

Observadores dos Agressores. 

 

4.Análise inferencial do QCES 

 De seguida serão realizadas algumas estatísticas inferenciais, de modo a tentar 

compreender melhor o fenómeno do cyberbullying e perceber até que ponto este é 

diferenciado, em termos de género, curso, ano de escolaridade e faixa etária. 

 

Género 

 Verificaram-se diferenças entre os sexos na comparação dos comportamentos 

estudados (Anexo III.38 e III.39), podendo concluir-se que em face dos resultados 

obtidos pode-se dizer que os rapazes evidenciam uma maior tendência para ser 

agressores (Agressores, z=-3.29, p=0.001). Uma vez que se verificou esta diferença nos 

comportamentos entre os géneros na amostra total, foram também analisar-se se existiriam 

as mesmas diferenças para cada curso separadamente. Na subamostra dos alunos de 
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Psicologia, ambos os géneros apresentam comportamentos semelhantes, no entanto, no 

curso de Ciências da Educação verificou-se a mesma tendência que tinha sido encontrada 

na amostra total (Agressores CE, z= -3,10, p=0.002), ou seja, os rapazes de Ciências da 

Educação tendem a ser mais agressores do que as raparigas (Anexo III.40 e III.41). 

 

Curso 

Relativamente à comparação dos comportamentos relatados pelos estudantes, 

verificaram-se diferenças quanto ao curso (Anexo III.42 e III.43). Assim, os alunos de 

Ciências da Educação apresentam uma maior tendência para ser vítimas, tanto de 

Intimidação, como de Apropriação de Imagem, observando-se os seguintes valores 

(Intimidação, z= -2,67; p=0.008 e Apropriação da Imagem, z= -2,77; p=0.006). Uma vez 

que surgiu esta diferença entre os cursos, foi analisada a homogeneidade dos diferentes 

tipos de agressão entre os cursos. Assim, verificou-se que: a análise dos resíduos mostra 

que os comportamentos dos estudantes dos 2 cursos são heterogéneos da seguinte 

forma: os estudantes do curso de Psicologia tendem a nunca receber agressões do tipo 

”espalhar boatos” e os estudantes do curso de Ciências da Educação tendem a receber 

muitas vezes este tipo de agressão; os alunos de Psicologia tendem a nunca receber 

agressões “Fizeram-se passar por mim”, e os estudantes de Ciências da Educação 

tendem a receber algumas vezes este tipo de agressões, bem como serem “gozados” 

algumas vezes. Quanto aos “insultos” verifica-se que os estudantes de Psicologia 

tendem a nunca “ser insultados”, mas os de Ciências da Educação tendem a “ser 

insultados” algumas vezes. 

 Relativamente às agressões levadas a cabo, e às agressões presenciadas (pelos 

Observadores das Vítimas e dos Agressores) verifica-se que existe homogeneidade entre 

os cursos para todas as agressões. 

 

Ano de escolaridade 

 Foram também comparados os comportamentos estudados quanto ao ano de 

escolaridade frequentado, na amostra total, não se tendo encontrado quaisquer 

diferenças significativas. No entanto, pareceu importante investigar se existiriam 

diferenças quanto ao ano de escolaridade frequentado, considerando cada curso 

separadamente. Na amostra dos alunos de Psicologia (Anexos III.44 e III.45) verificou-

se que os alunos do 1º ano tendem a ser mais Observadores, quer de Vítimas 

(Observador Vítima, X
2
=8,390; df=2; p=0.015), quer de agressores (Observadores de 
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Agressores, X
2
=7,508; df=2; p=0.023). Quanto aos alunos de Ciências da Educação, 

não se verificaram diferenças significativas quanto aos comportamentos observados ao 

longo dos diferentes anos. Um dos motivos de existir apenas diferenças no curso de 

Psicologia, pode dever-se ao facto de as pessoas que escolhem ir para estes cursos ter 

uma predisposição maior para prestar atenção aos comportamentos dos outros, visto a 

Psicologia ser a “ciência que estuda o comportamento”. Assim, os alunos de Psicologia, 

por terem preferência por esta área, podem por isso aperceber-se de actos, que poderiam 

passar mais despercebidos por outras pessoas. Tal como relativamente à tendência para 

os alunos de Ciências de Educação serem mais vítimas (Intimidação e Apropriação da 

Imagem), pode dever-se também à especificidade do curso de Psicologia, uma vez que 

ao longo deste curso se vão ganhando competências interpessoais e também maior 

consciência do outro, havendo talvez por isso, maior consciência do que é o 

cyberbullying e dos seus perigos, não sendo por isso tão experienciado.  

Faixas etárias 

 Uma vez que acabou de se comparar os comportamentos entre os anos de 

escolaridade de ambos os cursos, parece pertinente comparar também as faixas etárias. 

Assim, inicialmente serão comparadas as faixas etárias da amostra total, e de seguida, 

de ambos os cursos separadamente. Na amostra total (Anexo III.46 e III.47) observa-se 

que os sujeitos entre os 24 e os 26 anos são os que estão mais propensos a ser vítimas de 

Intimidação (X
2
=12,666; df=3; p=0.005), para além disso observou-se que os 

Agressores tendem também a pertencer à mesma faixa etária anteriormente referida, dos 

24 aos 26 anos (X
2
=10,690; df=3; p=0,014), e por fim, verifica-se que os Observadores 

das Vítimas tendem a ter menos de 20 anos (X
2
=15,814; df=3; p=0,001). Os resultados 

relativos aos agressores vão ao encontro dos encontrados por Ybarra e Mitchell (2004a), 

no entanto este estudo foi realizado com uma amostra dos 10 aos 17, mas também se 

verificou que os estudantes mais velhos (dos 15 aos 17 anos) são mais frequentemente 

agressores que os mais novos (10 aos 14 anos). 

 Nos alunos de Psicologia (Anexo III.48 e III.49) o perfil foi semelhante 

relativamente às vítimas de Intimidação, tendo-se observado que existe maior tendência 

para os estudantes entre os 24 e os 26 serem vítimas (X
2
=9,757; df=3; p=0.021), no 

entanto, relativamente aos Observadores das Vítimas, os estudantes que são mais 

frequentemente observadores de vítimas têm idades iguais ou inferiores a 20 anos 

(X
2
=9,007; df=3; p=0.029). Na amostra de estudantes de Ciências de Educação (Anexo 
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III.50 e III.51) o perfil apenas é semelhante no que diz respeito aos Observadores das 

Vítimas, que pertencem à faixa etária com idades iguais ou inferiores a 20 anos (X
2
=8,538; 

df=3; p=0.036). No entanto, o perfil dos Agressores apresenta diferenças, sendo que se 

verifica que a maior parte dos agressores tende a pertencer à faixa etária dos 24 aos 26 

anos (inclusive) (X
2
=11,772; df=3; p=0.008). Estes resultados são muito interessantes, 

principalmente quando comparados com alguns estudos com estudantes do ensino 

secundário (e.g. Ortega, Calmaestra, & Mora-Merchán, 2008) pois neste nível de ensino 

não se encontram diferenças significativas nas idades, quanto ao papel desempenhado 

no fenómeno. 

 Outra questão que é pertinente estudar diz respeito aos motivos dos agressores, e, 

por isso, considera-se interessante verificar se existe associação entre os motivos da 

agressão e os actos postos em práticas. Através da análise efectuada encontraram-se 

muitas associações significativas, contudo salientam-se apenas as associações com 

valores superiores a 0.6, e portanto, consideradas fortes. Verifica-se que o motivo “Por 

brincadeira” está associado com: “Fiz-me passar por outra pessoa” (.632; p=.000), e 

“Gozei” (669; p=.000). “Por vingança relativamente a episódios que aconteceram” 

associa-se “Gozei” (.616; p=.000). “Porque quis afirmar-me” relaciona-se com: 

“Assediei com conteúdos de carácter sexual” (.706; p=.000), “Gozei” (.725; p=.000), 

“Usei a imagem de outra pessoa sem autorização” (.706; p=.000) e “Porque não gosto 

das atitudes da pessoa” relaciona-se com “Gozei” (698, p=.000). Pode-se dizer que a 

agressão “gozar” é transversal a qualquer um dos motivos aqui apresentados, podendo 

pensar-se que é aquele que os agressores têm mais facilidade em cometer, possivelmente 

porque é uma questão relativamente banalizada nas relações entre pares cara-a-cara e 

portanto, longe da vista será ainda mais fácil fazer. No entanto, pode ainda haver outro 

motivo para esta associação que se relaciona com o facto de esta agressão poder ser 

considerada pelos agressores como a menos prejudicial, e por isso terem mais facilidade 

em praticá-la. 

 

 

  



53 

 

Conclusão 

 Nesta investigação estudou-se o cyberbullying em estudantes do Ensino Superior, 

numa amostra de alunos do 1º ciclo dos cursos de Psicologia e Ciências da Educação. No 

seguimento da análise realizada pretende-se responder às questões de investigação e 

reflectir acerca das especificidades deste fenómeno, bem como a respeito de algumas 

directrizes que poderão ajudar na prevenção/intervenção de situações deste tipo. 

 O cyberbullying apesar de poder ser considerado uma extensão do bullying ou 

uma nova forma de bullying, apresenta algumas especificidades, que fazem dele um 

fenómeno também complexo e difícil de controlar. Assim, essas especificidades prendem-

se com a repetição quer dos actos agressivos em si mesmos, como a repetição da 

visualização por terceiros, como visualização pela própria vítima; a transposição das 

barreiras do tempo e do espaço, uma vez que as agressões podem disseminar-se 

indefinidamente no tempo, e também prolongar-se para outros locais que não o contexto 

em que a vítima se insere. Para além destas especificidades, evidencia-se também o facto 

de ser possível e fácil manter o anonimato do agressor, o que diminui as possibilidades de 

se tomar atitudes quer mais preventivas, quer mais remediativas relativamente ao agressor. 

 Relativamente ao QCES, verificou-se que possui boas qualidades psicométricas 

(alfa de Cronbach das subescalas variam entre .67 e .92), podendo por isso constituir-se 

como um instrumento adequado de medição de cyberbullying em estudantes universitários. 

Neste trabalho pôde constatar-se que 25% dos estudantes foi vítima algumas vezes 

e 2% muitas vezes (em algum momento da sua vida), constatando-se que a percentagem 

de vítimas excede a de agressores (8%), o que vai ao encontro dos resultados de outros 

autores (Li, 2007b; Kowalski & Limber, 2007; Raskauskas & Stoltz, 2007). 

Relativamente ao tipo de actos experienciados pela vítima surgiram dois tipos: a 

Intimidação e Apropriação da Imagem. O primeiro tipo relaciona-se mais com as 

agressões de bullying, pois dizem respeito a acções mais directas sobre a vítima (ameaçar, 

assediar, espalhar boatos; gozar, insultar, mostrar ter informação, revelar dados); enquanto 

o segundo tem a especificidade de utilizar a imagem da vítima, quer a imagem em si 

mesma (usar a imagem da vítima sem autorização), quer a identidade da vítima (fazer-se 

passar pela vítima). Para os restantes intervenientes, o cyberbullying é visto como um 

constructo unitário.  

As últimas agressões relatadas pelos sujeitos ocorreram principalmente no Ensino 

Secundário (49.5% a 67.6%), independentemente da perspectiva de quem responde, e 
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verificam-se mais agressões quer vividas, cometidas ou observadas no Ensino Superior 

(de 27.2% a 28%) do que no Ensino Básico (17.1% a 26.9%), excepto no que se refere 

aos Observadores dos Agressores, que testemunham mais agressões no Ensino Básico 

(23.5%) do que no Ensino Superior (16.2%). Estes últimos resultados parecem indicar 

que apesar das agressões serem mais frequentes no Ensino Superior, os agressores tendem 

a cometer os actos de forma mais escondida. Verifica-se também que relativamente à 

Apropriação da Imagem, apesar das agressões também serem mais frequentes no Ensino 

Secundário, o Ensino Básico apresenta uma grande diferença para o Ensino Superior 

(33% e 18.2%, respectivamente). Assim, verifica-se que cerca de 28% dos alunos 

agredidos, foi vítima de Intimidação no Ensino Superior e aproximadamente 18.2% foi 

vítima de Apropriação da Imagem no mesmo nível de ensino. Os dados revelam uma 

quantidade de vítimas superior quando comparada com o estudo de Walker e 

colaboradores (2011), no qual 11% dos estudantes foram vítimas de cyberbullying na 

universidade; e com o estudo de Schenk e Fremouw (2012) tendo sido identificados 

8.6% de alunos vítimas de cyberbullying. Atendendo à existência de vítimas nesta 

amostra, considera-se o cyberbullying um problema importante no ensino superior.  

Atendendo à generalidade das agressões, os alvos foram principalmente rapazes 

(32%) e raparigas (24%) individualmente e não em grupos; e os agressores são 

principalmente rapazes (26.9% Intimidação e 27.3% Apropriação da Imagem) e grupo 

misto (23.7% Intimidação e 18.2% Apropriação da Imagem). No estudo de Slonje e 

Smith (2008) com estudantes entre os 12 e os 20 anos verifica-se que 36.2% das agressões 

foi perpetrada por rapaz, 12.1% por rapariga e 5.2% por grupo de rapazes, raparigas ou 

misto. Estas diferenças poderão relacionar-se com questões culturais. Também se verifica 

que o anonimato é mais frequente na Apropriação da Imagem (24.2%) do que na 

Intimidação (14%). De forma geral, as agressões são perpetradas principalmente através de 

computador (68.8%, Intimidação e 80.9%, Observadores dos Agressores). No estudo de 

Beirão e Martins (2009) com alunos do 9º ao 12º ano, o telemóvel é o meio mais utilizado 

(80%). De acordo com Finn (2004) estas diferenças podem dever-se ao facto de na 

universidade ser necessária e exigida a utilização de computadores portáteis, estar 

facultada a ligação à Internet em diversos locais. Isto facilita o acesso de todos os alunos a 

este tipo de tecnologia, parecendo que depois acabam por privilegiar o computador, talvez 

pela maior diversidade de programas que aqui podem ser utilizados. No entanto, não se 

pode afirmar que o cyberbullying através da internet é muito mais frequente do que 

através do telemóvel como referem Ortega e colaboradores (2008), pois hoje em dia, o 
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telemóvel também permite o acesso à internet e a utilização de muitos dos programas 

acedidos através do computador. 

Dependendo de quem responde e portanto da perspectiva adoptada, verifica-se que 

os programas mais utilizados são Hi5 e SMS/MMS (vítimas), Messenger e Facebook 

(agressores e vítimas). Ao serem questionados, os agressores referem que o principal 

motivo para cometer as agressões é “Por brincadeira” (56%), o que possivelmente se 

relaciona com o facto de não terem a noção das consequências que a vivência desta 

experiência pode ter na vítima. “Por vingança relativamente a episódios que aconteceram” 

apresenta uma frequência de 36% e esta elevada percentagem pode relacionar-se com o 

referido pelos sujeitos entrevistados: a vítima de bullying torna-se o agressor de 

cyberbullying. Também Akbulut e Eristi (2011) referem que aproximadamente 25% dos 

agressores revelavam motivos como: “Para me vingar” e “Ter sido cybervítima 

anteriormente”, verificando-se que estas duas respostas se referem a tipos de cyberbullying 

como resposta a uma vitimização anterior, podendo relacionar-se com retaliação de 

vitimização de bullying e/ou de cyberbullying. “Porque não gosto das atitudes da pessoa” 

com 36%, revela também uma questão referida nas entrevistas, quanto à dificuldade que 

as pessoas têm em ser assertivas, ou às dificuldades de relacionamento interpessoal que 

levam a que depois tenham mais facilidade em agir no anonimato, e ainda com as atitudes 

desfasadas em termos de idades, como sucede por vezes com os trabalhadores-estudantes, 

caso também referido em entrevista realizada.  

Grande parte das vítimas de Intimidação e Apropriação da Imagem “confronta o 

agressor” (43% e 48.5%, respectivamente), no entanto, “Evitei o contacto com o agressor” 

e “Exclui o agressor da rede social” (25.8% para ambos na Intimidação e 27.3% para 

ambos na Apropriação da Imagem) são respostas muito frequentes. Quanto aos 

Observadores das Vítimas, a maior parte (42.4%) toma uma posição de apoio (“Apoiei a 

vítima”), e pode considerar-se que os Observadores dos Agressores tomam dois tipos de 

posição: prevenção (“Prevenindo a vítima”, 20.6%) e combate da situação (“Dissuadindo 

o agressor”,19,1%). É importante perceber que este fenómeno pode acabar por se resolver 

por si, sem a interferência de terceiros, ou que simplesmente se vai diluindo no tempo. 

Esta pode ser uma das hipóteses para apenas 7.5% e 9.1% das vítimas (Intimidação e 

Apropriação da Imagem, respectivamente) procurarem a ajuda de alguém de confiança. 

Estes resultados são muito inferiores aos encontrados no estudo de Walker e 

colaboradores (2011), tendo estes relatado que 71% dos estudantes mencionaram ter 

contado aos pais ou outro adulto o incidente; e aos de Li (2010), em que 39.4% dos 
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estudantes refere não ter contado a ninguém, mas importa salientar que, para além das 

vítimas, a maior parte dos observadores não reportam o incidente (Li, 2006). Assim, os 

resultados do presente estudo são muito baixos quando comparados com as pessoas que 

os inquiridos referem poder ajudar nestas situações (pais, 74.8%; amigos, 73.1%, etc.). O 

que parece acontecer, atendendo à revisão de literatura e testemunhos é que as vítimas 

realmente pensam que estas pessoas podem ajudar, mas não são capazes, na maioria das 

vezes, de pedir a sua intervenção, por diversos motivos como vergonha, medo de não ser 

levados a sério ou receio de serem privados das tecnologias. Por outro lado, os agressores 

têm algumas vezes este tipo de comportamentos apenas por “brincadeira” e porque 

“ficam aborrecidos e isso entretém-nos” (Smith et al., 2008), logo consideram que estes 

actos servem em grande medida para “passar o tempo”, e por isso, também é provável que 

estas situações não se cheguem a resolver, mas sim que os agressores se “fartem” e 

mudem de alvo. No entanto, quando estas situações ocorrem as vítimas devem recorrer a 

algumas estratégias de coping, que de acordo com a amostra total de estudantes, devem 

ser “Pedir ajuda a alguém de confiança” 63,6%), “Participar a autoridades competentes” 

(62.8%) e “Bloquear os contactos” (62.2%), e “Alterar as contas (55%)”. Portanto, as 

primeiras duas estratégias podem ser consideradas offline e as duas últimas, online, 

conforme refere Souza (2011). 

Para além dos resultados já apresentados, este estudo permitiu-nos chegar a 

algumas conclusões interessantes, que permitem aceitar ou refutar as hipóteses 

inicialmente propostas. Assim, verificou-se que os rapazes evidenciam uma maior 

tendência para ser agressores, o que vai ao encontro dos resultados de Dilmaç (2009) e 

Li (2006), no entanto, são contrários com os encontrados nas entrevistas de focus group 

realizados por Smith e colaboradores (2008), onde se considera que as raparigas 

estariam mais associadas a comportamentos de cyberbullying, pois os rapazes são 

considerados mais físicos. Neste estudo verificou-se que os rapazes de Ciências da 

Educação tendem a ser mais agressores do que as raparigas do mesmo curso.  

Inicialmente pensava-se que o envolvimento das raparigas seria, em média, 

superior aos dos rapazes nas condutas de vitimização, contudo esta hipótese foi rejeitada 

e está de acordo com o referido por Li (2006) com alunos do 7º ano 9º ano; opondo-se, 

no entanto, aos resultados encontrados por outros autores (Beirão & Martins, 2009; 

Dilmaç, 2009; Ortega et al., 2008). Verificou-se também que os alunos de Ciências da 

Educação apresentam uma maior tendência para ser vítimas, tanto de Intimidação, como 

de Apropriação de Imagem, comparativamente aos de Psicologia, contudo, 
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relativamente aos agressores, não se verificam diferenças significativas entre os cursos. 

Seria interessante em estudos futuros perceber se as diferenças observadas entre os 

cursos se devem à cultura própria de cada curso, ou a outras questões e investigá-las. 

Quanto à possibilidade de existirem em média, menos agressões no último ano dos 

cursos, esta hipótese foi rejeitada, atendendo a que não se encontraram diferenças 

significativas nas subescalas Intimidação e Apropriação de Imagem para nenhum dos 

cursos. No entanto, observou-se que os alunos do 1º ano tendem a ser mais Observadores, 

quer de Vítimas quer de Agressores. Apesar de não existirem diferenças significativas, 

verifica-se que a Intimidação é mais frequente no 3º ano, a Apropriação da Imagem no 1º 

e os Agressores são mais frequentes no 3º ano. Assim, estes resultados vão de certa forma 

ao encontro dos de Ortega e colaboradores (2008), tendo-se verificado neste estudo que os 

agressores pertencem ao 2º e 3º ano da Educação Secundária Obrigatória e as vítimas, aos 

anos iniciais (1º e 2º anos). No entanto, importa lembrar que a amostra apresenta um nível 

de ensino diferente, e os autores não fizeram distinção dos actos de agressão, mas apenas 

do tipo de cyberbullying (e-mail, sms, etc.), e as diferenças podem dever-se a estes factos.  

Prevenção/Intervenção no Cyberbullying 

Atendendo aos dados analisados neste estudo, e a tantos outros nesta mesma área, 

parece fundamental investir-se na prevenção deste problema cada vez maior e mais grave 

nos dias e no mundo de hoje. Contudo, e lembrando que a investigação sobre o 

cyberbullying é ainda relativamente recente, poucos são os programas ou directrizes para 

enfrentar e prevenir este fenómeno, ao contrário do problema do  bullying escolar que foi 

examinado nas duas últimas décadas e, como resultado, muitas escolas têm desenvolvido 

programas de prevenção eficazes (Li, 2007c). 

Uma vez que a maioria dos observadores ou vítimas de cyberbullying optar por 

não fazer nada, salienta-se a importância de uma educação mais sistemática relativamente 

às estratégias de segurança desde idades precoces. De acordo com Li (2007b) uma análise 

preliminar das narrativas de estudantes indica que muitos deles possuem conhecimentos 

superficiais sobre segurança no cyberespaço, no entanto muitos afirmam ter esse tipo de 

conhecimento. Assim, é importante que as intervenções se foquem na segurança no 

cyberespaço (Price & Dalgleish, 2010), pois para cerca de 2/3 das vítimas, a utilização que 

fazem das novas formas de tecnologia cria uma vulnerabilidade tipicamente não 

experienciada noutro local (David-Ferdon & Hertz, 2007). Por este motivo devem tomar 

maior responsabilidade na utilização das tecnologias (Li, 2010) e a capacidade de 
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pensamento crítico deve ser estimulada de forma a serem capazes de se proteger de uma 

má utilização das TIC (Dooley et al., 2009), bem como promover a utilização positiva das 

tecnologias (Pyżalski, 2011). No que se refere à segurança no cyberespaço, considera-se 

que este tema não deve ser tratado apenas por técnicos especializados em TIC, mas deve 

envolver também psicólogos educacionais. Neste âmbito, o psicólogo deveria 

acompanhar os alunos de forma a tentar perceber porque se “aventuram” tanto no mundo 

desconhecido por detrás do ecrã, e a partir daqui, tentar colmatar algumas necessidades 

que poderão estar inerentes a essa atitude e ajudar os jovens, nesse sentido. O psicólogo 

deve também investir no desenvolvimento de atitudes saudáveis face às TIC, desde idades 

precoces, e visando não só alunos como pais. 

Outra questão que pode ter implicações nas estratégias de prevenção adoptadas 

relaciona-se com a relação entre bullying e cyberbullying. O envolvimento no bullying 

tradicional é um forte preditor de cyberbullying e cybervitimização; as vítimas de 

bullying são mais propensas a ser cybervítimas do que os alunos não envolvidos nestas 

situações, e de forma semelhante, os agressores de bullying têm maior probabilidade de 

agredir outros no cyberespaço, do que aqueles que não estão envolvidos. Atendendo a 

esta estreita relação, é possível que o bullying comece no mundo real, e se estenda para 

o cyberespaço, significando que o cyberespaço proporciona aos agressores outro local 

para assediar os outros. É também possível que tudo se inicie no espaço virtual, e que os 

agressores levem as agressões para o mundo real que conduz ao bullying. Assim, surge 

uma questão importante a ser considerada quando se lida com o cyberbullying e se 

trabalha em programas de prevenção: um programa de prevenção eficaz deve ter em conta 

bullies, cyberbullies e as suas vítimas, do que apenas a prática corrente de tratar cada 

grupo separadamente (Li, 2007b). Considera-se fundamental que o psicólogo educacional 

possa equacionar um programa que abranja as necessidades de todos os intervenientes, 

uma vez que o cyberbullying parece ter implicações na vida de todos, envolvendo, no 

entanto, necessidades e competências diferentes para cada grupo. Assim, estas 

necessidades e competências devem ser avaliadas, primeiramente, com o objectivo de 

focar a intervenção nas áreas necessárias, e centralizando esforços no sentido correcto. 

Entretanto, verificou-se que os observadores possuem um papel importante 

(Gouveia, 2011), e, por isso exige-se uma concepção holística destes programas, 

considerando agressores, vítimas e observadores como um todo. E tal como algumas 

abordagens provaram ser eficazes no combate ao bullying, educar vítimas e observadores 

de cyberbullying pode ser uma estratégia-chave no combate deste fenómeno, e concentrar 
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a atenção no empowerment destes dois grupos de envolvidos pode prevenir uma 

quantidade significativa de cyberbullying (Li, 2007b). Na perspectiva de Lazuras e Ourda 

(2012) destaca-se “apatia dos espectadores” e aqui, o psicólogo pode envolver os alunos no 

tema, de forma a transformar as atitudes mais passivas dos observadores, em atitudes 

activas de ajuda às vítimas. 

Relativamente à vítima, é importante perceber de que forma ela quer ser ajudada; 

reforçando-se sempre que a culpa não é sua, e que por isso não deve mudar, tentar 

também perceber se existem outros problemas relacionados com o cyberbullying (ou pré-

existentes ou causados por ele), e tentar proporcionar da melhor forma relações positivas 

e coesão social (Campbell, 2007). Assim, a intervenção deve também ter como foco a 

qualidade das relações entre pares (Price & Dalgleish, 2010) e o fomentar de um clima 

escolar de respeito (Campbell, 2007). Para que estas situações se proporcionem, o 

envolvimento do psicólogo deve ser estimulado por toda a comunidade escolar, e nas 

diversas áreas de intervenção, pois a figura dos formadores nesta área é indispensável 

(Amado et al., 2009a). 

O cyberbullying raramente é discutido nas escolas e os estudantes não 

percepcionam a comunidade escolar como recursos úteis quando se trata de lidar com o 

cyberbullying, e tendem a contar mais aos pais do que aos professores, principalmente 

se forem questões mais ameaçadoras (Agatson, Kowalski & Limber, 2007). Por este 

motivo, considera-se importante fortalecer os laços entre os alunos e a escola, e entre a 

família e a escola, tentando melhorar a comunicação entre todos os intervenientes, bem 

como a percepção mais aguçada deste tipo de comportamentos. 

Pensando numa das características mais salientes do cyberbullying – o anonimato, 

e a ausência de contacto directo de agressor e vítima, parece importante pensar que os 

intervenientes, principalmente o agressor, podem não ter a noção clara dos efeitos dos 

actos que praticam, e ambos (agressor e vítima), podem não saber que tipo de actos são 

considerados cyberbullying, e por isso não se considerarem agressores, ou vítimas (Li, 

2007c) e não pedirem ajuda nestas situações. Por este motivo, professores e pais devem 

ser encorajados a discutir com os jovens problemas deste tipo, de forma a aumentar a 

consciência acerca da severidade deste problema (Beran & Li, 2005). A maioria dos 

alunos não querem a reputação de agressor, e muitos deles se tomarem esta consciência 

poderão parar. Portanto, a consciência é o primeiro passo a dar, e é de facto, uma 

necessidade absoluta, e os programas anti-bulying e anti-cyberbullying devem ser um 

esforço sistemático e conjunto da sociedade em geral, e não apenas um projecto de âmbito 
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escolar (Li, 2007c). Assim, as escolas devem educar os profissionais, pais e alunos e 

estabelecer passos a ser seguidos quando acontece um episódio de cyberbullying (Li, 

2010) de forma a lidar com a situação o mais cedo possível. 

Um bom programa de intervenção necessita de partir de uma avaliação do nível 

de cyberbullying na escola e do impacto que tem nos estudantes e no clima educacional 

(Hinduja, & Patchin, 2009). Contudo, este impacto não se relaciona apenas com as 

vítimas e observadores, a segurança e bem-estar dos agressores também é uma 

preocupação. Assim, não podemos esquecer-nos de que os agressores também têm um 

lugar na intervenção, sendo necessário intervir para auxiliar na mudança do seu 

comportamento. Para além disto, é importante ter em conta a cultura no design dos 

programas (Li, 2008), pois podem existir diferenças culturais que sejam significativas 

para a implementação de determinadas questões, e que devem ser tidas em conta. Uma 

vez que existe uma certa reticência das vítimas e observadores em pedir ajuda, é 

importante que se criem formas diversas e fáceis dos alunos pedirem ajuda, como por 

exemplo, uma linha telefónica, e-mails, etc., possibilitando o seu anonimato (Li, 2010).  

Em termos mais práticos, a comunidade escolar no seu todo deveria organizar 

workshops para pais, professores e alunos, bem como debates com a participação de 

todos, e até mesmo a realização de role-plays entre os alunos, em que são representadas 

situações deste tipo, sendo depois discutidas as diversas opções a tomar. Poderiam ser 

realizadas campanhas anti-cyberbullying com a participação anónima de vítimas, 

agressores e observadores, podendo ser utilizadas algumas das suas histórias. Desta 

forma, poderá conseguir-se que o agressor reconheça que faz também parte da história e 

perceba de que forma está a prejudicar a vítima e isso poderá motivá-lo a parar, e 

relativamente à vítima, poderá de certa forma partilhar os seus medos alertar para os 

perigos da utilização das TIC. Quanto a programas de intervenção considera-se que 

aqueles que abranjam competências sócio-emocionais de base poderão dar bons frutos, 

pois trabalham competências como a empatia e a assertividade que se relacionam com o 

cyberbullying, mas que são transversais a um desenvolvimento saudável. Em termos de 

apoio às vítimas, pensa-se que a criação de um website ou e-mail próprio para o efeito 

poderão ser positivos, pois permite facilmente que as vítimas mantenham o anonimato, 

como também pode permitir a troca de experiências.  

Acima de tudo, considera-se que o fundamental é informar e formar, advertindo 

dos perigos, ensinando estratégias de coping, trabalhando competências sociais essenciais 

para o desenvolvimento positivo dos jovens. A comunidade escolar deve cultivar um 
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ambiente positivo, de respeito e de aceitação por todos, pois todos apresentamos 

fragilidades em determinadas alturas da sua vida, e por vezes, o mais importante é apoiar 

e estar presente, sempre que solicitado, mesmo que apenas do outro lado do ecrã.  

Limitações 

 Os resultados obtidos nesta investigação adicionam, de alguma forma, mais 

conhecimento àquele já adquirido acerca do cyberbullying em estudantes universitários, 

especificamente porque utilizou uma amostra portuguesa de estudantes universitários. 

Contudo, importa salientar algumas limitações presentes neste estudo e que devem 

tentar ser colmatadas em futuras investigações no mesmo âmbito.  

 Apesar de a amostra poder ser considerada razoável, não é uma amostra 

representativa da população geral, verificando-se uma maior representatividade de 

sujeitos do sexo feminino, e não existindo homogeneidade na amostra em termos de 

sujeitos de cada curso, e também por cada ano de escolaridade. Por estes motivos, é 

necessário considerar as conclusões de forma cuidadosa, não devendo generaliza-la para a 

população em geral. 

 Considera-se também que teria sido interessante fazer uma análise mais 

aprofundada relativamente às entrevistas realizadas, bem como fazer estas entrevistas a 

mais alunos e de ambos os cursos, de forma a obter uma visão mais abrangente acerca 

das perspectivas dos estudantes sobre o cyberbullying. Por último, considera-se que o 

questionário deveria ser reformulado, em termos de estrutura gráfica, de forma a 

facilitar o preenchimento e evitar o número elevado de missings em algumas questões. 

Para além disso, sugere-se que se inicie o questionário com a descrição dos 

comportamentos, e a sua frequência, de forma a diminuir o tempo de resposta e a 

extensão do questionário. 

Implicações do Estudo 

Pouca investigação se tem focado em estratégias de intervenção no cyberbullying, 

por isso, seria interessante verificar se programas de desenvolvimento sócio-emocional 

têm impacto no cyberbullying, uma vez que trabalham em grande parte as relações. Outra 

questão que parece pertinente refere-se ao impacto que o cyberbullying tem nas famílias 

de agressores e vítimas, principalmente. Para além disso, tem sido dada pouca relevância 

aos observadores, mas seria interessante perceber qual o impacto que o cyberbullying tem 

nos observadores. Ainda poderia ser explorada a possibilidade das agressões ocorrerem 

entre indivíduos do mesmo sexo, como tende a ocorrer no bullying.  
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