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Resumo 

 

Este folheto pedagógico destina-se aos professores, para que possam encontrar informações sobre 

atividades em sala de aula ou aulas, e como planeá-las e organizá-las. Foi criada como parte do projeto Jogos 

do Cidadão, uma colaboração entre ONGs e universidades de toda a Europa, que foi financiada pelo 

Erasmus+. 

A atividade proposta destina-se a estudantes do ensino médio (11-14) e consiste num jogo que lida com 

ciberbullying e cibersexismo. O jogo em si é composto por três mini-jogos, cada um dos quais desempenha 

um papel na narrativa mais ampla do jogo. As respostas dos estudantes serão usadas pelo professor para 

conduzir uma discussão em sala de aula sobre estes temas. O jogo é concebido para ser seguido por um 

momento de discussão e debate no qual os estudantes confrontam as suas perceções e opiniões. Detalhes 

sobre as nuances entre os diferentes tipos de ciberbullying, sexismo e cibersexismo são fornecidos neste 

folheto, juntamente com conceitos e elementos sobre prevenção e combate aos mesmos. As definições mais 

importantes são as seguintes: 

O ciberbullying é definido como "um ato agressivo e intencional realizado por um grupo ou indivíduo, 

utilizando formas de contato eletrónico, de forma repetida e prolongada contra uma vítima que não se pode 

defender facilmente" ( 1Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell, e Tippett, 2008). 

O sexismo é definido como "atitudes, crenças e comportamentos de um indivíduo e práticas organizacionais, 

institucionais e culturais que refletem avaliações negativas de indivíduos com base no seu género ou apoiam 

o estatuto desigual de mulheres e homens" (2Swim & Hyers, 2009, p. 407). O cibersexismo é onde o 

ciberbullying e o sexismo se encontram. 

 

 

  

 
1 Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of child psychology 
and psychiatry, 49(4), 376-385. 
 
2 Swim, J. K., & Hyers, L. L. (2009). Sexism. 
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Introdução  

 

Duas organizações não governamentais (ONG) francesas e uma holandesa e cinco instituições de ensino 

superior de diferentes países europeus (Bélgica, Alemanha, Polónia, Irlanda e Portugal) uniram forças para 

sensibilizar os jovens e os seus professores para as questões sociais (ambiente, igualdade de género, etc.). 

Juntos, co-desenharam e criaram jogos sérios - ferramentas educacionais que permitem aos estudantes 

aprender brincando - para usar em contexto de sala de aula. 

Esta iniciativa, denominada Jogos do Cidadão, é o seguimento do projeto Escola Cidadã, Jogos Sérios para 

uma Europa melhor, que foi realizado entre 2016 e 2019. Esta primeira experiência de colaboração entre ONGs 

e universidades entregou um pacote educacional completo que agora pode ser descarregado gratuitamente 

do website www.citizenschool.eu. O seu objetivo consistia em contribuir para a criação de uma sociedade 

europeia mais inclusiva e respeitadora de todos. Tal como a Escola Cidadã, os Jogos do Cidadão foram 

financiados pelo Erasmus+ e continuarão a ser de uso livre no futuro. 

Os resultados desta colaboração renovada são dois jogos educativos digitais: um para estudantes do ensino 

médio (11-14 anos) e outro para estudantes do ensino secundário (14-17 anos). Para criar os jogos, vários 

parceiros inquiriram primeiro os estudantes do ensino médio e secundário para descobrir quais os temas que 

gostariam de conhecer ou saber mais. Como resultado do inquérito no ensino médio, surgiram três temas: 

sopa de plástico, ciberbullying, direitos e obrigações europeus. Mais tarde, estudantes das universidades 

parceiras receberam formação sobre estes temas e reuniram-se online durante quase 10 dias para 

conceberem um conceito para o jogo sério. Esta foi uma ótima experiência, pois vieram de diferentes áreas 

de estudo (TI, turismo, gestão, educação) e de cinco países diferentes da Europa. O conceito vencedor foi 

concebido sobre o tema do cibersexismo por uma equipa chamada Bully Busters e foi utilizado como ponto 

de partida para a criação do jogo sério final. Finalmente, os parceiros foram encarregados de desenvolver o 

jogo para informar os estudantes do ensino médio sobre as várias formas de assédio e sexismo online. 

O papel deste folheto educativo é o de facilitar a organização de uma atividade em sala de aula em torno do 

jogo sério de ciberbullying e cibersexismo por professores de toda a Europa, e portanto acompanhá-los na 

apropriação dos aspetos técnicos e conteúdos teóricos do jogo. Concebido como uma ferramenta para a 

educação global, o jogo só atinge os seus objetivos educativos se for seguido de uma conversa com e entre 

os estudantes. Além das explicações para jogar, encontrará neste folheto informações de contexto para 

posterior discussão com os estudantes. 

Esperamos que o professor e seus estudantes gostem do nosso jogo e que este os ajude a entender melhor 

as questões de ciberbullying e cibersexismo.  
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Objetivos e metodologia  

 

I - Beneficiários e objetivos do projeto  

Os beneficiários deste projeto são os estudantes do ensino médio e os seus professores. 

O principal objetivo é que os estudantes discutam crenças e exemplos sobre ciberbullying e cibersexismo. Os 

objetivos dos menores são os seguintes: 

Ø Os estudantes serão capazes de identificar diferentes situações de ciberbullying e cibersexismo. 

Ø Os estudantes serão capazes de debater sobre as consequências do ciberbullying e do cibersexismo. 

Ø Os estudantes serão capazes de identificar comportamentos para responder ao ciberbullying e ao 

cibersexismo. 

 

II - Planeamento da aula  

Segue-se uma proposta de planeamento para uma aula de uma hora com estudantes de escolas médias. 

Claro, é flexível e esta atividade pode ser incluída num projeto mais amplo com atividades complementares. 

A - Antes da aula  

Os estudantes só podem jogar o jogo sério em computadores ou portáteis (não é adaptado a tablets ou 

telemóveis). 

É recomendado jogar o jogo sério num ambiente adequado, como uma sala de informática. Recomenda-se 

também o uso de uma sala espaçosa, para que no final do jogo as mesas possam ser empurradas contra as 

paredes e os estudantes possam sentar-se em círculo, para que o professor possa iniciar um debate na sala 

de aula. 

Se a sala de informática não disponer de computadores suficientes, sinta-se livre para dividir a turma em dois 

grupos, pois é melhor se o grupo não ultrapassar 15 estudantes. Um grupo menor facilitará o debate e deixará 

mais espaço para que todos possam contribuir. 

B - Passo 1: Introdução (10')  

Antes de jogar, leia atentamente a introdução do jogo sério e as instruções com os estudantes para que estes 

não se apressem a começar o jogo. Não hesite em despertar-lhes a vontade de jogar com uma música 

imersiva. 
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Peça aos estudantes para carregar o jogo sério: https://play.citizengames.eu/middle_school_game/. O 

idioma deve detetar automaticamente o seu país, mas se não o fizer, pode parametrizá-lo no menu no canto 

superior esquerdo. Assim que o jogo for carregado, os estudantes podem ter de diminuir o zoom para ajustar 

a janela do jogo ao tamanho do ecrã. Para tal, prima a tecla de controlo e role a roda do rato. 

 

 

C - Passo 2: Jogar (10')  

Os estudantes jogarão os três mini-jogos seguidos. Não hesite em encorajá-los a pensar sobre o significado 

do jogo enquanto jogam. 

No primeiro mini-jogo, o jogador assume o papel de Mushu, um dragão que lança chamas aos comentários 

negativos que podem ser encontrados na secção de comentários da rede social e que são exemplos de assédio 

online. Para fazer o dragão voar, o estudante deve premir a seta para cima. Para lançar chamas aos 

comentários negativos, o estudante deve premir a barra de espaço. Os comentários negativos que podem ser 

encontrados no primeiro mini-jogo e referentes ao ciberbullying são, por exemplo: "És estúpido ou 

atrasado?!", "És um macaco!", "Vai-te embora!", etc. Além disso, o estudante deve tentar voar sobre os 

comentários positivos, por exemplo: "Bom jogo! ", "Tu inspiraste-me! " ou "Obrigado pelo ótimo conteúdo", 
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para ganhar pontos (consulte a tabela no anexo 3 para ver todos os comentários e sua classificação com uma 

pequena explicação). 

 

 

No segundo mini-jogo, o jogador joga como Tatiana, uma princesa que luta contra comentários de 

cibersexismo enviando um polegar vermelho para baixo ou aprova comentários positivos enviando um 

polegar azul para cima. Para mover a princesa, o estudante deve premir as setas esquerda e direita. Para 

mudar do polegar para cima para o polegar para baixo, e vice-versa, o estudante deve premir a seta para 

baixo. Finalmente, para lançar os polegares, o estudante deve premir a barra de espaço. Desta vez, os 

comentários negativos são sexistas e podem referir-se a estereótipos de papéis de género, observações 

físicas, exclusão de género, etc. Por exemplo, segue-se uma amostra de comentários sexistas que podem ser 

encontrados no jogo: "Os rapazes não choram! ", "Isso é tão gay", "É o trabalho de um homem", "As raparigas 

não são bem-vindas aqui" (consulte a tabela no anexo 3 para ver todos os comentários e sua classificação com 

uma pequena explicação). Comentários positivos neste jogo incluem tanto comentários de género (por 

exemplo: "Poder feminino!" ou "Ela é uma guerreira!") quanto comentários sem género (semelhantes aos do 

primeiro jogo). 
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No mini-jogo final, o jogador assume o papel de um cavaleiro que tem de evitar projéteis enquanto tenta 

espalhar a positividade, lançando emojis felizes para destruir emojis zangados. Para mover o cavaleiro, o 

estudante deve premir as setas esquerda e direita. Para lançar emojis felizes, o estudante deve premir a barra 

de espaço. O conteúdo deste mini-jogo não é pedagógico em si mesmo, é o debate que pode ser realizado 

posteriormente que realmente importa. 
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D - Passo 3: Fim do jogo e debate (40')  

Uma vez que os estudantes tenham concluído os três mini-jogos, o professor pede-lhes que saiam dos 

computadores e se sentem em círculo para abrir o debate. A informação fornecida neste manual é uma 

orientação cujo objetivo consiste em ajudar o professor a abordar as questões a serem discutidas. Pode 

encontrar em "Informação de contexto" conteúdo para aprofundar alguns conceitos para enquadrar as 

discussões, e para estar preparado para a moderação do debate. 

1 - Primeiras impressões e sentimentos 

Antes de mais nada, recomendamos que receba as primeiras impressões e sentimentos dos estudantes sobre 

o jogo sério. Seguem-se alguns exemplos de perguntas para o ajudar durante a discussão: 

Ø Como se sente depois do que acabou de experienciar no jogo? 

Ø O que o entendeu? O que estava a acontecer? Qual era o objetivo geral do jogo? 

2 - Definir ciberbullying e cibersexismo (em relação ao mini-jogo 1 e mini-jogo 2) 

O primeiro mini-jogo discute o ciberbullying  e como podemos identificar esses diferentes tipos. Durante esta 

discussão, espera-se que os estudantes aprendam as características do assédio online (repetitivo, difícil de 

defender ou escapar), as diferentes formas (insultos, trolling, exclusão...). Pode consultar para o anexo (Figura 

2: Locais onde as crianças relataram que ocorreu bullying) para discutir os meios utilizados. Para ajudá-lo a 

identificar as diferentes formas de ciberassédio, há também uma tabela de classificação dos comentários do 

anexo 3 com explicações sintéticas. Finalmente, se os estudantes não estabeleceram uma diferença entre os 

comentários no Mini-jogo 1 e no Mini-jogo 2, então discutam o tema do cibersexismo pois o segundo mini-

jogo foca-se no cibersexismo. Espera-se que os estudantes entendam que o sexismo não deve ser 

normalizado online. Seguem-se alguns exemplos de perguntas para o ajudar durante a discussão: 

Ø O que é um bom ou um mau comentário? 

Ø O que é ciberbullying? 

Ø Que meios podem ser usados? (Smartphone, redes, computador) 

Ø Cometeu frequentemente erros ao "julgar / classificar" os comentários? Porquê? Com quais? 

Ø Tem uma ideia das diferentes formas de ciberbullying? Se os estudantes não souberem, pergunte-

lhes de que comentário se lembram, para imaginar qual poderia ser o seu contexto e depois peça à 

turma para classificá-los. 

Ø Notou alguma diferença entre os comentários do Mini-jogo 1 e Mini-jogo 2? Se os estudantes não 

notarem uma diferença, fale sobre o tema do cibersexismo para defini-lo: Lembra-se de alguns 

comentários sobre o Mini-jogo 2? O que é que eles têm em comum? 

Também é possível aprofundar a discussão perguntando aos estudantes como percebem o ciberbullying em 

relação a pessoas não-binárias ou transexuais e como este pode diferir do sexismo masculino/feminino. 
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3 - Consequências (relacionadas com todos os mini-jogos) 

Então podem falar sobre como se sentem, ter cuidado para não fazer com que os bullies se sintam culpados, 

mas responsáveis; não superproteger as raparigas (para não fazer das raparigas aquelas que precisam sempre 

de ser protegidas) e, finalmente, iniciar uma reflexão com os estudantes sobre a apresentação de si mesmos 

online, sobre as injunções diferenciadas para raparigas e rapazes, sem demonizar as ferramentas de 

comunicação digital. As discussões devem focar-se no papel das imagens online e nos meios de comunicação, 

os direitos (privacidade, direito de controlar o próprio corpo, liberdade de consentimento) e os deveres online 

(consequências das ações). Mais uma vez, pode usar os seguintes exemplos: 

Ø Quais são as consequências do ciberbullying? 

Ø Quais são as consequências do cibersexismo? 

Ø Como se sentiria se enviasse tais mensagens? Porquê? 

Ø Como se sentiria se recebesse tais mensagens? Porquê? 

Ø O que acha de enviar um “gosto” ou “não gosto”? Ou de os receber? Na sua opinião, podemos 

intimidar com emojis? Podem os emojis ser tão prejudiciais como as palavras? 

4 - Combate ao ciberbullying e ao cibersexismo (relacionado com o mini-jogo 3) 

O terceiro mini-jogo é sobre a propagação do amor para combater o ciberbullying, portanto o conjunto final 

de questões é sobre a exploração de soluções: 

Ø O que entendeu do terceiro mini-jogo? Com que estava a lutar contra a massa de maus emojis? 

Debate sobre o poder, tanto positivo como negativo, dos emojis. 

Ø O que mais se pode fazer em relação ao ciberbullying e ao cibersexismo? 

Ø O que pode fazer como testemunha? 

Ø Como reagir quando se é vítima de ciberbullying? 

Ø Como as redes sociais podem prevenir o ciberbullying? 
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Informações adicionais  

 

Aqui encontrará conteúdo documental para desenvolver as noções de bullying, género e sexismo, durante as 

discussões após os mini-jogos. Para cada parte, encontrará uma caixa "para lembrar" para resumir e reter o 

essencial a passar aos estudantes. 

 

I - Ciberbullying  

A - Definição  

O ciberbullying é definido como "um ato agressivo e intencional realizado por um grupo ou indivíduo, 

utilizando formas de contato eletrónico, de forma repetida e prolongada contra uma vítima que não se pode 

defender facilmente"3. O ciberbullying é um abuso sistemático de poder que ocorre usando tecnologias de 

informação e comunicação (TICs). A força física não é necessária para a perpetração do ciberbullying, nem é 

a força dos números. No entanto, duas outras possibilidades de desequilíbrio de poder no ciberbullying são a 

capacidade técnica com as TIC e o anonimato. Os autores 4argumentaram que um maior conhecimento das 

TIC pode contribuir para um desequilíbrio de poder; constataram que os estudantes com competências mais 

avançadas na Internet têm mais probabilidades de ter experiência com atividades desviantes na Internet e 

nos telemóveis. 

B - Diferentes tipos de ciberbullying  

Existem seis categorias5:  

Flaming: Envio intencional de mensagens inflamatórias e conteúdos para levar alguém a iniciar uma 

discussão online. 

Assédio online: Envio repetido de mensagens indesejadas, incluindo mensagens ameaçadoras a um 

indivíduo ou grupo.  

 
3 Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of child 
psychology and psychiatry, 49(4), 376-385. 
 
4 Vandebosch, H., & Van Cleemput, K. (2008). Defining cyberbullying: A qualitative research into the perceptions of youngsters. CyberPsychology & Behavior, 11(4), 499-
503. 
 
5 Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Research press. 
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Ciberstalking: Forma de assédio ou rastreio da atividade de alguém e recolha de informação sobre ele. Nota: 

os predadores online usam-no, as vítimas de ciberstalking são mais frequentemente a parte mais frágil da 

população (crianças, mulheres...). 

Denigração (put-downs): Ato de fazer uma pessoa ou uma coisa parecer pequena ou sem importância. Ato 

ou instância de fazer um comentário humilhante. 

Outing: Publicação online de informações privadas ou embaraçosas de um indivíduo ou de um grupo sem o 

seu consentimento. Nota: Tem que ver principalmente com a questão de género e mais precisamente com a 

questão da orientação sexual, pois este termo vem da comunidade LGBT. 

Exclusão: Exclusão deliberada de um indivíduo de conversas, grupos ou textos nas redes sociais. 

 

C - Preditores de ciberbullying  

Tem sido demonstrado que as pessoas tendem a ser mais expansivas ou diretas eletronicamente em 

comparação com a comunicação cara a cara que envolve a observação de movimentos faciais e corporais, a 

audição de vozes e a modulação de respostas em conformidade6.  

Seis fatores promovem a desinibição online7:  

Ø O anonimato dissociativo permite a uma pessoa esconder ou alterar a sua identidade e separar as 

suas ações online do mundo offline. Além disso, as características do anonimato reduzem a sensação 

de responsabilidade e podem intensificar o efeito de observador 8. 

Ø A invisibilidade é descrita como a incapacidade de ver a outra pessoa, o que, como afirma, pode 

proporcionar a coragem de fazer coisas online que de outra forma não seriam consideradas. 

Ø A assincronia permite não ter que enfrentar a reação imediata da outra pessoa e, portanto, desinibir 

o seu comportamento. 

 
6 Aoyama, I., Barnard-Brak, L., & Talbert, T. L. (2011). Cyberbullying among high school students: Cluster analysis of sex and age differences and the level of parental 
monitoring. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), 1(1), 25-35. 
 
7 Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. Cyberpsychology & behavior, 7(3), 321-326.. 

8 You, L., & Lee, Y. H. (2019). The bystander effect in cyberbullying on social network sites: Anonymity, group size, and intervention intentions. Telematics and Informatics, 
45, 101284. 
 

Para lembrar 
sobre o 
ciberbullying:

Ato agressivo e intencional realizado por um grupo ou indivíduo, utilizando formas 
de contato eletrónico, de forma repetida e prolongada contra uma vítima que não 
se pode defender facilmente.

O desequilíbrio de poder no cyberbullying são a capacidade técnica com as 
tecnologias de informação e comunicação (ICTS) e a anonimidade.

Seis categorias: flaming, assédio online, ciberstalking, denigração, outing e 
exclusão.
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Ø A introjeção solipsística é a voz ou imagem da outra pessoa na nossa cabeça durante a comunicação 

online. Assim, sendo privados da reação emocional (voz ou expressões faciais), os indivíduos 

permitem-se o que não fariam numa interação direta. 

Ø A imaginação dissociativa separa os mundos online e offline, considerando o primeiro como um 

mundo imaginário ou fictício que não tem ligação com a realidade. Assim, as normas e regras do 

mundo real não se aplicam à comunicação online, resultando em comportamentos desinibidos. 

Ø A minimização da autoridade descreve a ausência ou diminuição de autoridades coercivas. 

D - Efeito observador  

O efeito observador é um fenómeno no qual indivíduos têm menos probabilidades de intervir e ajudar uma 

vítima quando outros observadores estão presentes. Os observadores desempenham um papel central na 

dinâmica do ciberbullying, quer apoiem ativamente o perpetrador, a vítima, ou outros membros da 

comunidade. Os investigadores 9propuseram um modelo de processo em três etapas explicando o atraso na 

probabilidade de intervir devido à presença de outros. Primeiro, a presença de outros observadores causa 

inibição que desencoraja as tentativas de intervenção devido ao medo de avaliação negativa por parte de 

outros10. A ansiedade e o medo de perder a aprovação social levam as pessoas a interpretar mal e a 

racionalizar cognitivamente a situação como não-emergência e, portanto, a permanecerem inativos11. 

Segundo, a observação da inação de outros observadores pode levar as pessoas a interpretar a situação 

problemática "como menos crítica do que realmente é" 12. A má interpretação da situação, bem como uma 

sensação de incerteza, pode levar os indivíduos a perceber que não agem como uma norma dentro do grupo. 

Em terceiro lugar, a presença de outros difusa a responsabilidade de ajudar . Por exemplo, Blair et al. 13(2005) 

mostraram que as respostas dos indivíduos a um email solicitando ajuda foram inibidas quando a perceção 

do tamanho do grupo aumentou de muito pequeno (1-2 pessoas) para muito grande (15-50 pessoas). 

Macháčková et al. 14(2015) investigaram mais especificamente o efeito de observador num ambiente online 

e descobriram que a reação dos jovens ao ciberbullying é de facto limitada pelo facto de outras testemunhas 

estarem presentes online. Embora a relação não seja linear, o seu estudo sugere que a perceção de uma 

presença virtual significativa de outros online pode difundir a responsabilidade de oferecer apoio . 

 
9 Latané, B. & Darley, J. M. (1970). The unresponsive bystander: Why doesn't he help?. Appleton-Century-Crofts. 
 
10 Markey, P. M. (2000). Bystander intervention in computer-mediated communication. Computers in Human Behavior, 16(2), 183-188. 
 
11 Dillon, K. P., & Bushman, B. J. (2015). Unresponsive or un-noticed?: Cyberbystander intervention in an experimental cyberbullying context. Computers in Human 
Behavior, 45, 144-150. 
 
12 Fischer, P., Krueger, J. I., Greitemeyer, T., Vogrincic, C., Kastenmüller, A., Frey, D., ... & Kainbacher, M. (2011). The bystander-effect: a meta-analytic review on bystander 
intervention in dangerous and non-dangerous emergencies. Psychological bulletin, 137(4), 517. 
 
13 Blair, R. J. R. (2005). Responding to the emotions of others: Dissociating forms of empathy through the study of typical and psychiatric populations. Consciousness and 
cognition, 14(4), 698-718. 
 
14 Macháčková, H., Dedkova, L., & Mezulanikova, K. (2015). Brief report: The bystander effect in cyberbullying incidents. Journal of Adolescence, 43, 96-99. 
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E - Diferentes reações ao ciberbullying  

Ao testemunhar o ciberbullying, há três tipos de comportamentos de resposta:  

Ø Uma resposta passiva, na qual os indivíduos assistem passivamente, não fazendo nada ou fingindo 

ignorar a situação15 (pode estar relacionada de alguma forma com o efeito de observador).  

Ø Uma resposta de confrontação indireta, na qual o observador confronta indiretamente o incidente 

apoiando a vítima ou reportando o incidente à autoridade apropriada (por exemplo, moderadores em 

redes). 

Ø Uma resposta diretiva, na qual o observador se torna um defensor ativo, confrontando diretamente 

os perpetradores16. Além disso, os participantes que se envolvem em comportamentos de apoio têm 

um maior sentido de auto-eficácia na cessação do ciberbullying 17.  

F - Outras barreiras ou facilitadores para intervir  

O papel das amizades e a hierarquia social dos pares envolvidos é um fator particularmente saliente. Em 

relação à não intervenção, foram identificadas várias variáveis: medo de retaliação18-19, ser amigo do 

perpetrador, desfrutar do evento como entretenimento20, admirar o perpetrador, acreditar que era 

responsabilidade de outra pessoa intervir e estar inseguro da ação apropriada21. 

O grau de angústia sentido pelo observador influencia as suas escolhas, de modo que quanto mais forte for a 

angústia, mais provável é que o observador intervenha. Os investigadores descobriram que a empatia pela 

vítima, a raiva em relação ao perpetrador e a auto-eficácia estavam associadas à intervenção dos 

 
15 Erreygers, S., Pabian, S., Vandebosch, H., & Baillien, E. (2016). Helping behavior among adolescent bystanders of cyberbullying: The role of impulsivity. Learning and 
Individual Differences, 48, 61-67. 
 
16 Brody, N., & Vangelisti, A. L. (2016). Bystander intervention in cyberbullying. Communication Monographs, 83(1), 94-119. 

17 Bussey, K., Fitzpatrick, S., & Raman, A. (2015). The role of moral disengagement and self-efficacy in cyberbullying. Journal of School Violence, 14(1), 30-46. 
 
18 Rigby, K., & Johnson, B. (2005). Student bystanders in Australian schools. Pastoral Care in Education, 23(2), 10-16. 
 
19 Thornberg, R. (2007). A classmate in distress: Schoolchildren as bystanders and their reasons for how they act. Social Psychology of Education, 10(1), 5-28. Thornberg, R. 
(2010). Schoolchildren's social representations on bullying causes. Psychology in the Schools, 47(4), 311-327. 

20 Thornberg, R., Tenenbaum, L., Varjas, K., Meyers, J., Jungert, T., & Vanegas, G. (2012). Bystander motivation in bullying incidents: To intervene or not to intervene?. 
Western Journal of Emergency Medicine, 13(3), 247. 

21 Bellmore, A., Ma, T. L., You, J. I., & Hughes, M. (2012). Uma investigação de dois métodos sobre as respostas dos primeiros adolescentes ao testemunharem a 
vitimização de colegas na escola. Journal of adolescence, 35(5), 1265-1276. 

Para 
lembrar 
sobre o 
efeito 
observador:

Quando os indivíduos têm menos probabilidades de intervir e ajudar uma vítima 
quando outros observadores estão presentes.

Desencorajar a intervenção:

- O medo de avaliação negativa por parte de outros (medo de perder a aprovação 
social) leva a interpretar mal e a racionalizar a situação como não emergência;

- A presença de outros difusa a responsabilidade de ajudar.
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observadores. Também descobriram que a posição social do observador (por exemplo, elevado estatuto 

social) e a relação com a vítima (por exemplo, amigos da vítima), bem como as expetativas dos adultos, 

estavam associadas à intervenção do observador. 

Além disso, as crianças devem ser conscientizadas da sua responsabilidade social de não prejudicar 

intencionalmente os outros para criar normas subjetivas positivas dentro dos seus grupos de pares22. Estudos 

anteriores revelaram que as crianças frequentemente não intervêm em nome de uma vítima devido à sua 

falta de perceção da capacidade de lidar com a situação e à falta de auto-eficácia na intervenção23-24. As 

investigações mostram que as crianças são mais propensas a intervir em situações de bullying quando sabem 

que ações podem tomar para travar o bullying e quando acreditam que têm os recursos necessários para o 

fazer25. 

 

 

 

 

 

 

 
22 Wölfer, R., Schultze-Krumbholz, A., Zagorscak, P., Jäkel, A., Göbel, K., & Scheithauer, H. (2014). Prevention 2.0: Targeting cyberbullying@ school. Prevention Science, 
15(6), 879-887. 

23 Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., & Altoe, G. (2008). Determinants of adolescents’ active defending and passive bystanding behavior in bullying. Journal of adolescence, 
31(1), 93-105. 

24 Craig, W. M., & Pepler, D. J. (1998). Observations of bullying and victimization in the school yard. Canadian journal of school psychology, 13(2), 41-59. 

25 Cramer, R. E., McMaster, M. R., Bartell, P. A., & Dragna, M. (1988). Subject competence and minimization of the bystander effect. Journal of Applied Social Psychology, 
18(13), 1133-1148. 

Para lembrar 
sobre 
barreiras e 
facilitadores:

Barreiras:

- Medo de retaliação

- Ser amigo do perpetrador

- Apreciar o evento como entretenimento

- Admirando o perpetrador

- Acreditar que era responsabilidade de outra pessoa intervir

- Estar inseguro sobre a ação apropriada

Facilitadores:

- Empatia para com a vítima, raiva para com o perpetrador

- Auto-eficácia

- Conhecer ações para travar o bullying
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G - Lutar contra o (ciber)bullying  

O ciberbullying não tende a desaparecer (Figura 1: Percentagem de pais que denunciam que o seu filho foi 

vítima de ciberbullying. Inquérito Internacional IPSOS - 2018). Infelizmente, conceber soluções técnicas nas 

redes sociais para prevenir ou mitigar o ciberbullying é um grande desafio devido às subtilezas do assédio e 

do bullying online. Por exemplo, embora os investigadores tenham tentado projetar ferramentas para 

deteção automática de ciberbullying, os 

métodos computacionais podem revelar-

se defeituosos devido à sua incapacidade 

de compreender o contexto de uma 

situação ou de distinguir entre publicações 

agressivas e inofensivas (por exemplo, 

humorísticas). As redes sociais adotaram 

políticas anti-bullying, seguem-se alguns 

extratos: 

No Facebook, criaram um Centro de 

Prevenção do Bullying em cooperação 

com o Centro de Inteligência Emocional de Yale.  

O Twitter tinha implementado medidas para combater o assédio online26: 

Ø Filtragem dos resultados da pesquisa, 

Ø Redução da visibilidade de tweets de "baixa qualidade", 

Ø Manter o controlo de utilizadores banidos, 

Ø A possibilidade de ser removido de uma conversa no Twitter, 

Ø Impedir que um tweet seja retweeted, 

Ø Impedir que o público mencione uma conta sem o seu acordo, 

Ø Remover a menção de uma conta em particular numa conversa, 

Ø Fazer um tweet aparecer apenas no feed da hashtag correspondente, durante uma pesquinha ou na 

linha de certos amigos. 

O YouTube estabeleceu uma política de exclusão de vídeos, comentários, ou mesmo o encerramento e 

suspensão da monetização do conteúdo, se houver: 

Ø Palavras degradantes, 

Ø Conteúdo que humilha as pessoas devido à sua origem étnica, identidade de género ou orientação 

sexual, 

 
26 Olivarez-Giles N. (2017). Twitter Targets Returning Trolls in Ongoing Fight Against Online Harassment. The Wall Street Journal. 
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Ø Correntes e comentários que quebram as regras, 

Ø Casos de assédio repetido (insultos repetidos ou maliciosos contra indivíduos específicos com base 

em atributos como pertença a um grupo ou aparência física, insultos deliberados ou humilhação de 

menores, ameaças, intimidação, doxxing e incitação a comportamento abusivo). 

Os canais que repetidamente violam as políticas de assédio serão assim suspensos do Programa de Parceiros 

do YouTube e não poderão mais gerar receitas no YouTube. 

O Instagram desenvolveu as seguintes características técnicas: 

Ø Limitar a capacidade de uma pessoa de comentar posts ou enviar uma mensagem direta, 

Ø Relatar conteúdo que viole as nossas Regras Comunitárias, 

Ø Bloquear alguém (não ver mais o seu perfil, publicações ou histórias no 

Instagram), 

Ø Detetar e ocultar comentários insultuosos em mensagens. 

Outra ferramenta chamada "restrição" visa reduzir uma possível enchente de 

comentários negativos na conta de um utilizador vítima de assédio. Este 

recurso é destinado a um utilizador relutante, por medo de piorar a situação, 

para bloquear ou cancelar a assinatura da conta de um assediador. 

 

O Instagram também desenvolveu uma ferramenta para que as 

pessoas reconsiderem a sua publicação: 

 

 

 

 

 

O Tik Tok desenvolveu ferramentas semelhantes: 
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Finalmente, o Twitch dispõe das seguintes possibilidades: 

Todos os utilizadores podem:  

Ø Usar o recurso Ignorar 
Ø Bloquear outros 

utilizadores no Twitch 
Ø Ligar os Filtros de Chat 
Ø Criar um Relatório de 

Utilizador 
 

Como proprietário do canal, 

pode:  

Ø Nomear Moderadores 
Ø Exigir que os utilizadores 

concordem com as 
Regras do Canal 

Ø Utilizar o Filtro de 
Termos de Proibição de 
Canais 

Ø Ativar o AutoMod 
Ø Considerar um Bot de 

Moderação 
Ø Definir um atraso de chat 

não-moderador 
Ø Exigir que os 

conversadores sejam 
emails verificados 

Ø Desativar Links no Chat 

Como proprietário do canal ou 
moderador, pode:  

Ø Remover um utilizador 
Ø Proibir um utilizador 
Ø Ativar o Modo Apenas 

Seguidores 
Ø Ativar o Modo Chat Único 
Ø Ativar o Modo Lento 
Ø Ativar o Modo Sub-

apenas 
Ø Ativar o Modo Apenas 

Emoção 
Ø Apagar o Chat 
Ø Registos de Modos de 

Cartões de Visualização 

 

Devido às más soluções técnicas reais, o ciberbullying pode ser reduzido se agirmos sobre o comportamento 

de prepetradores e observadores. De acordo com a Teoria do Comportamento27 Planeado, a intenção das 

pessoas de realizar um determinado comportamento é o melhor preditor do seu comportamento real. A 

intenção comportamental, por sua vez, é prevista por três conceitos diferentes: (1) a atitude de uma pessoa 

em relação ao comportamento, (2) a norma subjetiva, que é a perceção que uma pessoa tem do que os outros 

pensam do comportamento, e (3) o controlo comportamental percebido, que é a facilidade ou dificuldade 

percebida de realizar o comportamento. Assim, uma atitude negativa e normas subjetivas em relação ao 

ciberbullying resultaram em intenções mais baixas em relação ao ciberbully. Explicando aos estudantes as 

consequências do ciberbullying, podemos mudar as suas atitudes em relação a este fenómeno. Outros 

autores 28sugeriram que, induzindo empatia para com as vítimas do ciberbullying, as atitudes das crianças em 

relação ao ciberbullying deveriam tornar-se mais negativas. Além disso, esses autores argumentaram que é 

mais provável que as crianças tomem medidas quando estão cientes: 

Ø da importância de intervir (afetando a sua atitude); 

Ø de que os pares pensam que é importante intervir (normas subjetivas); 

 
27 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211. 
 
28 Vlaanderen, A., Bevelander, K. E., & Kleemans, M. (2020). Empowering digital citizenship: An anti-cyberbullying intervention to increase children's intentions to intervene 
on behalf of the victim. Computers in Human Behavior, 112, 106459. 
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Ø de que ganham conhecimento sobre como podem intervir (aumentando a sua perceção de controlo 

comportamental). 

Em janeiro de 2017 foi apresentado no Parlamento Europeu o segundo relatório da NESET (Rede de 

Especialistas em Ciências Sociais da Formação Educativa, uma rede criada por iniciativa da Direção-Geral de 

Educação e Cultura da Comissão Europeia) sobre o bullying na Europa. O relatório oferece uma visão 

extensiva dos programas anti-bullying, das políticas escolares e governamentais. Destacam algumas 

características chave de intervenções bem sucedidas. Os elementos de programa mais eficazes associados a 

uma diminuição do bullying são: 

1. Formação/Reuniões de pais 

2. Um currículo em espiral (ou seja, refere-se a uma conceção curricular em que os conceitos-chave são 

apresentados repetidamente ao longo do currículo, mas com níveis de complexidade cada vez 

maiores, ou em diferentes aplicações) com duração suficiente sobre as competências sócio-

emocionais dos jovens 

3. Formação de professores, especialmente no ensino de competências sócio-emocionais e no 

tratamento de conflitos 

4. Melhoria da supervisão dos parques infantis 

5. Vídeos sobre as consequências do bullying 

6. Métodos disciplinares (que não são redutíveis a abordagens punitivas ou de tolerância zero) 

7. Trabalho em grupo cooperativo entre profissionais, assembleias escolares, apoio aos pais 

8. Gestão e regras adequadas para a sala de aula 

9. Uma escola inteira que desafia uma cultura de violência e promove uma cultura de cooperação, que 

inclui atenção aos mecanismos de género e discriminação. 

II - Género e Sexismo  

A - Definições  

Em primeiro lugar, é importante distinguir entre “sexo” e “género”. De facto, "sexo" e "género" são 

frequentemente utilizados de forma intercambiável, apesar de terem significados diferentes. Por um lado, 

sexo refere-se a um conjunto de atributos biológicos à nascença (cromossomas, expressão genética, níveis e 

funções hormonais e anatomia reprodutiva/sexual). O sexo é geralmente categorizado como feminino ou 

masculino, mas há variação nos atributos biológicos que compõem o sexo e na forma como esses atributos 

são expressos. Por outro lado, o género refere-se aos papéis, comportamentos, expressões e identidades 

socialmente construídos de raparigas, rapazes e pessoas diversas de género (como pessoas transgéneros e 

aqueles que não se identificam como homens ou mulheres). Influencia a forma como as pessoas se percebem 

a si próprias e umas às outras. A identidade de género não se limita a um binário (rapariga/ mulher, rapaz/ 
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homem) nem é estática; existe ao longo de um continuum e pode mudar ao longo do tempo. Existe uma 

considerável diversidade na forma como indivíduos e grupos compreendem, experimentam e expressam o 

género através dos papéis que assumem, das expetativas que lhes são colocadas, das relações com os outros 

e das formas complexas como o género é institucionalizado na sociedade29. 

O sexismo é definido como "atitudes, crenças e comportamentos individuais e práticas organizacionais, 

institucionais e culturais que refletem avaliações negativas de indivíduos com base no seu género ou apoiam 

um estatuto desigual de mulheres e homens"30. É baseado em atitudes, estereótipos e práticas culturais que 

promovem a crença de que as mulheres são menos competentes e menos merecedoras de poder e estatuto 

do que os homens. O sexismo prevalece na sociedade atual, tanto offline como online, e é uma ameaça à 

igualdade social de género. 

O sexismo31 surge de duas formas: Hostil e Benevolente. Enquanto o sexismo hostil é caracterizado por uma 

atitude explicitamente negativa, o sexismo benevolente é mais subtil. O sexismo hostil é irado e expressa um 

ponto de vista explicitamente negativo. O sexismo benevolente, por outro lado, é muitas vezes disfarçado 

como um elogio. Além disso, há uma admiração pelo papel estereotipado das mulheres como mães, filhas e 

esposas, colocando as mulheres num pedestal, mas reforçando a sua subordinação. Embora estas crenças 

possam ser vistas como sendo subjetivamente afetuosas, são condescendentes porque as mulheres são 

vistas como fracas e incompetentes. Consequentemente, a ideologia sexista benevolente reforça as 

diferenças de poder entre mulheres e homens. Por exemplo, as justificações sexistas benevolentes 

aumentam a aceitação de atos discriminatórios por 32parte das mulheres. Além disso, em relação ao sexismo 

flagrantemente hostil, a exposição ao sexismo benevolente aumenta a satisfação das mulheres com o 

sistema social 33e mina a participação das mulheres em ações coletivas para combater a discriminação de 

género. Mulheres e homens endossam as crenças sexistas porque desconhecem a prevalência de diferentes 

tipos de sexismo nas suas vidas pessoais34, mas quando as mulheres são encorajadas a prestar atenção ao 

sexismo, mostram uma rejeição mais forte ao sexismo. Em contraste, para os homens, prestar atenção ao 

sexismo não teve esses efeitos. O apoio dos homens às crenças sexistas pode ser reduzido se a atenção ao 

sexismo e a empatia emocional para com o alvo da discriminação for encorajada. 

 
29 Canadian Institutes of Health Research, (2020). What is gender? What is sex? 

30 Swim, J. K., & Hyers, L. L. (2009). Sexism. 

31 Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of personality and social psychology, 70(3), 491. 
 
32 Moya, M., Glick, P., Expósito, F., De Lemus, S., & Hart, J. (2007). It's for your own good: Benevolent sexism and women's reactions to protectively justified restrictions. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 33(10), 1421-1434. 

33 Jost, J. T., & Kay, A. C. (2005). Exposure to benevolent sexism and complementary gender stereotypes: consequences for specific and diffuse forms of system 
justification. Journal of personality and social psychology, 88(3), 498. 

34 Becker, J. C., & Swim, J. K. (2012). Reducing endorsement of benevolent and modern sexist beliefs: Differential effects of addressing harm versus pervasiveness of 
benevolent sexism. Social Psychology, 43(3), 127. 
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B - Socialização do papel do género  

As crianças aprendem cedo o que significa ser menino ou menina na nossa sociedade através de uma miríade 

de atividades, oportunidades, encorajamento, desânimo, sugestões, comportamento explícito, 

comportamento implícito e várias formas de orientação: desta forma, as crianças experimentam o processo 

de socialização do papel do género. A socialização no seu sentido mais amplo introduz as crianças aos valores 

sociais e exemplos de comportamentos e papéis socialmente aceitáveis para o seu género 35. 

De acordo com a teoria da socialização diferencial, as pessoas adquirem diferentes identidades de género 

envolvendo estilos cognitivos, emocionais, atitudinais e comportamentais e regras estereotipadas de 

comportamento atribuídas a cada sexo36. Esta socialização afeta as relações e os casais, uma vez que 

aprendemos o que significa apaixonar-se, quais os sentimentos apropriados, como deve ser uma relação e 

como devemos comportar-nos numa relação37. Portanto, como afirmam esses autores, se a identidade de 

género for construída de forma sexista, os adolescentes poderão identificar-se com os problemas 

tradicionalmente associados aos estereótipos masculino e feminino - passividade, dependência e submissão, 

no caso das mulheres, e controlo, dureza e uso de violência, no caso dos homens .  

 

 
35 Hoffman, L. W. (1977). Changes in family roles, socialization, and sex differences. American Psychologist, 32(8), 644. 

36 Walker, S., & Barton, L. (1983). Gender, class and education: a personal view. Gender, Class and Education. New York: Falmer. 

37 Sanchez-Prada, A., Delgado-Alvarez, C., Bosch-Fiol, E., & Ferrer-Perez, V. A. (2021). Implicit and explicit attitudes toward intimate partner violence against women: An 
exploratory study. Journal of interpersonal violence, 36(9-10), 4256-4276. 

Para 
lembrar 
sobre 
género e 
sexismo:

O sexo refere-se às características biológicas à nascença quando os papéis de 
género são adquiridos.

O sexismo é definido como "atitudes, crenças e comportamentos individuais e 
práticas organizacionais, institucionais e culturais que refletem avaliações 
negativas de indivíduos com base no seu género ou apoiam um estatuto desigual 
de mulheres e homens".

O sexismo surge de duas formas:

- Sexismo hostil: atitude explicitamente negativa.

- Sexismo benevolente: as mulheres são vistas através do seu papel estereotipado 
(mãe, esposas) e colocadas num pedestal, reforçando a sua subordinação (vistas 
como fracos e incompetentes).

A lembrar 
sobre o 
papel do 
género:

A socialização introduz as crianças aos valores sociais e exemplos de 
comportamentos e papéis socialmente aceitáveis para o seu género.

.
As pessoas adquirem diferentes identidades de género envolvendo estilos 
cognitivos, emocionais, atitudinais e comportamentais e regras estereotipadas de 
comportamento atribuídas a cada sexo.
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C - Perceção errónea  

As pessoas são frequentemente influenciadas negativamente por perceções imprecisas de como os outros 

membros do seu grupo social agem ou pensam38. Ao tomar decisões sobre o seu comportamento, as pessoas 

conscientemente ou inconscientemente consideram o que "a maioria das pessoas" na sua mesma posição 

social parece estar a fazer. Portanto, a correção de perceções erradas das atitudes dos pares deve diminuir a 

probabilidade de se envolverem em comportamentos problemáticos. Há dois tipos comuns de perceções 

erróneas sobre normas sociais: 

Ø Falso consenso é a crença de que se está em maioria quando na realidade se está em minoria39.  

Ø A ignorância pluralista encoraja as pessoas a participar em comportamentos em que pensam que a 

maioria das pessoas se envolve e a reprimir as suas próprias atitudes, que erroneamente assumem 

como sendo minoritárias40. 

De facto, segundo Kilmartin, et al.41 (2008) os homens universitários superestimam o sexismo e as atitudes 

de apoio à violação dos colegas do sexo masculino, e essa distorção cognitiva é pensada para criar uma 

atmosfera onde os homens se conluiam para apoiar atitudes tóxicas naqueles homens que podem ser 

propensos à agressão sexual. Com este estudo, os investigadores informam os homens jovens sobre este 

preconceito para demonstrar aos homens que seus pares masculinos são menos sexistas do que eles 

percebem, e se eles desafiam esses homens, isso pode contribuir para uma cultura de pares mais positiva. 

Além disso, o segundo tipo de má perceção (pluralista) pode na verdade estar ligado ao efeito observador e 

como a presença de outros observadores causa inibição que desencoraja as tentativas de intervenção devido 

ao medo de avaliação negativa por outros. Assim, é uma barreira para intervir tanto em situação de 

ciberbullying como de sexismo. 

 
38 Fabiano, P. M., Perkins, H. W., Berkowitz, A., Linkenbach, J., & Stark, C. (2003). Engaging men as social justice allies in ending violence against women: Evidence for a 
social norms approach. Journal of American College Health, 52(3), 105-112. 

39 Prinstein, M. J., & Wang, S. S. (2005). False consensus and adolescent peer contagion: Examining discrepancies between perceptions and actual reported levels of 
friends’ deviant and health risk behaviors. Journal of abnormal child psychology, 33(3), 293-306. 

40 Prentice, D. A., & Miller, D. T. (1996). Pluralistic ignorance and the perpetuation of social norms by unwitting actors. In Advances in experimental social psychology (Vol. 
28, pp. 161-209). Academic Press. 

41 Kilmartin, C., Smith, T., Green, A., Heinzen, H., Kuchler, M., & Kolar, D. (2008). A real time social norms intervention to reduce male sexism. Sex Roles, 59(3-4), 264-273. 
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D - Luta contra o sexismo  

Quando queremos mudar o comportamento, temos de ter cuidado com a reação, que se refere ao estado 

motivacional para recusar e rejeitar informação independentemente do seu conteúdo ou veracidade real42. 

Uma intervenção não pode ser bem sucedida se a sua mensagem suscita reações, porque isso pode causar a 

adoção ou o fortalecimento de uma atitude contrária à mensagem e pode aumentar a resistência a considerar 

perspectivas alternativas43. 

Para evitar a reação, precisamos de suscitar empatia quando falamos de desigualdades de género (ou 

qualquer outra característica que possa levar ao assédio). A empatia é definida como assumir a perspectiva 

de outra pessoa e imaginar como as circunstâncias dessa pessoa a afetam44. Suscitar a empatia por alvos de 

preconceito e discriminação é uma característica de muitas intervenções eficazes para reduzir os 

preconceitos. Seguindo estes elementos, Cundiff, et al. 45(2014) estabeleceram a aprendizagem experimental 

para reduzir o endosso do sexismo, criando em seguida a Atividade de Workshop para Simulação de 

Igualdade de Género (WAGES) para demonstrar o efeito cumulativo de experiências comuns e 

aparentemente menores de preconceito e discriminação vividas por mulheres no local de trabalho. Durante 

as brincadeiras, os indivíduos experimentam o efeito do preconceito de género no desenvolvimento pessoal. 

A discussão termina com a consideração de ações que podem ser tomadas a nível institucional e individual 

para contrariar o funcionamento do preconceito de género inconsciente. Este método de fornecer 

informação sobre o preconceito de género promove a empatia e a adoção de múltiplas perspectivas, e a 

informação é assimilada de uma forma que é menos provável que gere reações. O WAGES também usa o 

jogo para apresentar o conhecimento num formato envolvente. É importante ressaltar que o uso de 

entretenimento enquanto se educa é sugerido para reduzir a reação. 

 
42 Brehm, J. W. (1993). Control, its loss, and psychological reactance. In Control motivation and social cognition (pp. 3-30). Springer, New York, NY. 

43 Brehm, J. W. (1966). A theory of psychological reactance. 

44 Coke, J. S., Batson, C. D., & McDavis, K. (1978). Empathic mediation of helping: a two-stage model. Journal of personality and social psychology, 36(7), 752. 

45 Cundiff, J. L., Zawadzki, M. J., Danube, C. L., & Shields, S. A. (2014). Using experiential learning to increase the recognition of everyday sexism as harmful: The WAGES 
intervention. Journal of Social Issues, 70(4), 703-721. 
 

Para 
lembrar 
sobre 
perceções 
erróneas:

Somos frequentemente influenciados negativamente por perceções imprecisas de 
como os outros membros do nosso grupo social agem ou pensam.

Perceções erróneas sobre normas sociais:
- Falso consenso é a crença de que se está em maioria quando na realidade se está 
em minoria.
- A ignorância pluralista encoraja as pessoas a participar em comportamentos em 
que pensam que a maioria das pessoas se envolve e a reprimir as suas próprias 
atitudes, que erroneamente assumem como sendo minoritárias.



 

24
 

 

 

III - Cibersexismo  

A - Definições  

Como dito anteriormente, existem diferentes tipos de ciberbullying e um deles é o assédio online (ou seja, o 

envio repetido de mensagens indesejadas, incluindo mensagens ameaçadoras para um indivíduo ou um 

grupo). Os motivos de assédio ou assédio online podem ser múltiplos, mas como é sabido que as mulheres 

têm maior propensão para serem assediadas pelo papel que desempenham na sociedade, também têm 

propensão para serem assediadas online. Assim, o assédio online por causa das crenças dos sexistas é 

considerado como cibersexismo. 

Além disso, as mulheres podem experimentar um sexismo online regular, que também é considerado como 

cibersexismo. Pode ser experimentado através de redes sociais, mas também através de videojogos. De 

facto, os videojogos são tradicionalmente vistos como um espaço masculino: a própria indústria dos 

videojogos tornou-se extremamente desequilibrada, com as designers, programadoras e produtoras a 

estarem sub-representadas na comunidade dos videojogos46. Como resultado, as jogadoras têm quatro vezes 

mais probabilidade de serem assediadas online do que os homens47. Além disso, quando as mulheres são 

retratadas em jogos de vídeo, elas são frequentemente retratadas de formas estereotipadas para apelar aos 

homens (por exemplo, uma princesa frágil que precisa ser resgatada ou uma guerreira sexualizada). Neste 

último caso, a sexualização de mulheres online pode ser considerada como sexismo benevolente, ou seja, 

sexismo disfarçado de elogio. Naturalmente, o sexismo hostil (atitude explicitamente negativa baseada no 

género) também ocorre online, assumindo a forma de assédio, como foi dito anteriormente, ou denigração, 

outing e exclusão, que são diferentes tipos de ciberbullying. De facto, à semelhança da situação com o 

ciberbullying em geral, o cibersexismo pode assumir diferentes formas, incluindo a chamada ofensiva de 

 
46 Williams, D., Martins, N., Consalvo, M., & Ivory, J. D. (2009). The virtual census: Representations of gender, race and age in video games. New Media & Society, 11(5), 
815-834. 
 
47 2016, The Dark Side of Gaming - The Females Fighting Back, BBC Three. 
 

Para 
lembrar 
sobre luta 
contra o 
sexismo:

Cuidado com a reação, que se refere ao estado motivacional para recusar e 
rejeitar informação independentemente do seu conteúdo ou veracidade real.

Para evitar a reação:
- Suscitar empatia (tomar a perspetiva de outra pessoa e imaginar como as 
circunstâncias dessa pessoa a afetam)

- O uso do entretenimento ao educar.
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nomes, o constrangimento propositado, as ameaças físicas, o assédio sustentado, a perseguição e o assédio 

sexual e a partilha não consensual de imagens íntimas (também conhecida como pornografia de vingança)48. 

Em conclusão, quando o sexismo e o ciberbullying se encontram, isso leva ao cibersexismo. 

B - Luta contra o cibersexismo  

Como o cibersexismo nasce da reunião do ciberbullying e do sexismo, podemos assumir que a forma de 

combater o cibersexismo será a junção de como combater o ciberbullying e de como combater o sexismo. Os 

elementos-chave aqui seriam, então: 

Ø Formação/Reuniões de pais 

Ø Formação de professores, especialmente no ensino de competências sócio-emocionais e no 

tratamento de conflitos 

Ø Vídeos sobre as consequências do (ciber)bullying e do sexismo 

Ø Trabalho em grupo cooperativo entre profissionais, assembleias escolares, apoio aos pais 

Ø Gestão e regras adequadas para a sala de aula 

Ø Uma escola inteira que desafia uma cultura de violência e sexismo e promove uma cultura de 

cooperação, que inclui atenção aos mecanismos de género e discriminação. 

Ø Especial atenção à reação, suscitando empatia (tomando a perspectiva de outra pessoa e imaginando 

como as circunstâncias dessa pessoa a afetam) e favorecendo o uso do entretenimento ao educar. 

Desde uma perspetiva mais ampla, à escala europeia e mundial, o tema do cibersexismo tem ganho cada vez 

mais atenção. Por exemplo, o Conselho da Europa incluiu a questão da violência de género online na sua 

estratégia de igualdade de género, com o objetivo de combater as suas várias formas (discurso de ódio, 

ameaças sexualizadas, difusão de estereótipos...)49. A nível mundial, os líderes do G7 também incluíram o 

cibersexismo na sua declaração sobre igualdade de género, afirmando que "aumentar a atenção para abordar 

a violência sexual e de género, o abuso e o assédio em contextos digitais"50. Mais especificamente, 

reconhecendo que "a violência online não pode ser separada de outros tipos de violência contra mulheres e 

raparigas" e que "a violência online, o assédio e o abuso de mulheres e raparigas constituem um fenómeno 

alarmante de proporção global",  comprometeram-se a "acabar com todas as formas de violência de género 

e lutar por um futuro em que os mesmos direitos e liberdades fundamentais que os indivíduos têm offline 

também sejam protegidos online". 

 
48  Gender equality commission, 2019, Implementation of the Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023, Annual Report 2019. 
 
49 Conselho da Europa, 2018, Conselho da Europa Estratégia para a Igualdade de Género 2019-2023. 
 
50 Ministros G7, 2019, Declaração sobre a Igualdade de Género, Paris. 
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Ainda assim, embora a importância do desafio tenha sido reconhecida, poucos progressos acontecem na 

realidade. Na sua revisão bibliográfica, Faith e Fraser51 (2018) descobriram que as chaves para combater o 

ciberbullying e o cibersexismo no futuro serão melhorar a aplicação das leis existentes ou diretrizes 

internacionais, e aumentar a eficácia dos programas de prevenção, contextualizando as ações e monitorando 

seu impacto. 

Em França , a nível nacional, o Alto Conselho para a Igualdade entre Mulheres e Homens (HCE) quer sublinhar 

as desigualdades online e, em particular, a continuidade entre a violência que as mulheres sofrem no mundo 

real, bem como no mundo virtual. Por isso, o HCE apresentou ao governo francês um relatório sobre a 

violência online contra as mulheres, com o objetivo de lançar uma campanha nacional de informação e de dar 

apoio financeiro às associações que apoiam as vítimas. Além disso, o HCE espera um endurecimento da 

legislação porque, de momento, a lei para uma República digital apenas introduz uma modificação do Código 

Penal, reprimindo a partilha sem consentimento de quaisquer imagens ou palavras de natureza sexual. À 

espera de uma lei mais coerciva, a plataforma "Stop-cybersexisme" foi criada em 2017 com o objetivo de 

sensibilizar e informar os jovens internautas sobre comportamentos sexistas e violentos online. Este website 

é o resultado de vários anos de trabalho conduzido pelo Observatório Regional da Violência contra a Mulher 

(ORVF, em francês) ligado ao Centro Hubertine Auclert desde 2013. Colocada online com o apoio do 

Ministério da Educação francês, a plataforma "Stop-cybersexisme" é dirigida principalmente a um público 

jovem. A primeira parte é dedicada à decifração do cibersexismo, a segunda oferece ferramentas de ação 

(destinadas à comitiva das vítimas) e a terceira parte é destinada aos profissionais para prevenir este tipo de 

violência. 

 

  

 
51 Faith, B. and Fraser, E. (2018) What Works to Prevent Cyber Violence against Women and Girls?, VAWG Helpdesk Research Report 212, VAWG Helpdesk. 

A lembrar 
sobre o 
cibersexismo:

Quando o sexismo e o ciberbullying se encontram, conduzem ao cibersexismo. 
Assim, podemos assumir que a forma de combater o cibersexismo será a junção de 
como combater o ciberbullying e de como combater o sexismo. 

O tema do cibersexismo tem ganho cada vez mais atenção. Ainda assim, embora a 
importância do desafio tenha sido reconhecida, poucos progressos acontecem na 
realidade. É por isso que, modestamente, esperamos contribuir para a luta contra 
o cibersexismo graças a este jogo sério. 



 

27
 

 

 

Anexos  

 

Anexo 1: Números e tabelas 

 

Figura 1: Percentagem de pais que denunciam que o seu filho foi vítima de ciberbullying. Pesquisa 
IPSOS Internacional - 2018 

 

 

 

 

 

Figura 1: Locais onde as crianças relataram que ocorreu bullying 

País 
Bélgica 
Alemanha 
Polónia 
Espanha 
França 

Físico Outro 

Na escola 
 

No autocarro 
 

Redes sociais e aplicações 
 

Local físico fora da escola 
 

Por mensagens de texto 
 

Por videojogos online 
 

Na internet (fora de redes 
sociais) 

 

Por chamadas telefónicas 
 

Por email 
 

O meu filho não especificou 
um local 

Outro 

As redes sociais e 
aplicações foram as 
formas digitais de 
ciberbullying mais 

comuns. 
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Anexo 2: Tabela de classificação dos comentários com explicações 
sintéticas 

Comentários no mini-jogo 1 

 
Comentários 

 
Classificação 

 
Observações 

És estúpido ou retardado?! Mau/agressivo Ataque à suposta inteligência e à denigração 
de pessoas deficientes 

És um macaco! Mau/agressivo Racista quando dirigido a pessoas de cor 

És cego como um morcego.  Mau/agressivo Denigração de pessoas com deficiência 
Devias perder peso! Mau/agressivo Ataque a pessoas com excesso de peso 

Volta para a tua selva. Mau/agressivo Comentário racista 

Dois homens juntos metem-me nojo... Mau/agressivo Comentário homofóbico 

Enganei-te! Mau/agressivo Fazer uma partida ou enganar um amigo é 
atualmente uma tendência entre os 
adolescentes, mas pode ser uma forma de 
assédio se repetido 

Vais comer arroz ao jantar? Mau/agressivo Ataque ao povo asiático 
Vais comer frango ao jantar? Mau/agressivo Versão racista para os negros 

Essa é a tua terceira ou quarta 
sobremesa...? 

Mau/agressivo Ataque a pessoas com excesso de peso 

És tão feio. Mau/agressivo Ataque à aparência física 
Pareces uma baleia.  Mau/agressivo Ataque a pessoas com excesso de peso 

Volta para teu seu país! Mau/agressivo Comentário racista 
És um falhado. Mau/agressivo Comentários frequentemente vistos em 

videojogos online 
Tenho a certeza que fizeste batota!! Mau/agressivo Comentários vistos em videojogos online 
Faz o que eu te digo para fazeres! Mau/agressivo Comentário autoritário 
És fraco. Mau/agressivo Denigração 
Deixa alguma comida para nós! Mau/agressivo Ataque a pessoas com excesso de peso 
Não queremos falar contigo! Mau/agressivo Exclusão 
Vai-te embora! Mau/agressivo Exclusão 
Tu não és nada. Mau/agressivo Denigração 
Tu não és importante. Mau/agressivo Denigração 
Não voltes para a escola. Mau/agressivo Exclusão 
Nós não te queremos! Mau/agressivo Exclusão 
Este não é o teu lugar! Mau/agressivo Exclusão 
És um bebê chorão! Mau/agressivo Denigração 
Não gosto de ti. Mau/agressivo Exclusão 
Devias esconder o seu rosto Mau/agressivo Ataque à aparência física 

- 
És tão bom, devias fazer stream! Bom/inofensivo  
Ótimo, adoro! Bom/inofensivo  
Sê forte! Bom/inofensivo  
Estivemos bem! Bom/inofensivo  
Foi um prazer debater contigo Bom/inofensivo  
És tão fácil de entender. Bom/inofensivo  
Belo avatar! Bom/inofensivo  
Fazemos uma grande equipa! Bom/inofensivo  
Vamos fazer isto juntos noutra altura. Bom/inofensivo  



 

29
 

Estás a ficar cada vez melhor neste 
jogo! 

Bom/inofensivo  

Queres adicionar-me como amigo? Bom/inofensivo Este tipo de comentário não é negativo em si 
mesmo, mas ainda pode desencadear uma 
discussão sobre assédio, se repetidamente 
solicitado. 

Lamento imenso... Bom/inofensivo  
Ajuda-me aqui, por favor? Bom/inofensivo  
És mesmo um guerreiro! Bom/inofensivo  
Estás mesmo fantástico! Bom/inofensivo  
Impressionante! Bom/inofensivo  
Bom jogo! Bom/inofensivo  
Inspiraste-me. Bom/inofensivo  
Obrigado pelo ótimo conteúdo. Bom/inofensivo  
És incrível. Bom/inofensivo  
Manda MP! Bom/inofensivo Significando "Mensagem Particular", não é 

negativa em si mesma, mas pode ainda 
desencadear a discussão sobre assédio se for 
perguntada repetidamente de forma 
indesejada. 

Adoro a tua música! Bom/inofensivo  
Que bom! Bom/inofensivo  
Ótimo! Bom/inofensivo  
Não lhes dês ouvidos! Bom/inofensivo  
Continua! Bom/inofensivo  

 
Comentários no mini-jogo 2 

 
Comentários 

 
Classificação Observações 

Vai mas é brincar com bonecas Sexista Comentários de cibersexismo em videojogos 

Estás pintada como um palhaço! Sexista Ataque à aparência física 

Volta para a cozinha. Sexista De acordo com a socialização do papel de 
género, espera-se que a mulher seja capaz de 
cozinhar. Comentários vistos em videojogos 
online 

Ela é feia... Sexista Ataque à aparência física. Crença de que as 
mulheres devem satisfazer os padrões de 
beleza da sociedade. 

És demasiado fraca para fazer 
desporto. 

Sexista De acordo com os estereótipos de género, os 
rapazes são melhores no desporto do que as 
raparigas. 

Não seja maricas Sexista Quando um homem é visto como "fraco", ele 
é descrito com palavras pejorativas, muitas 
vezes referindo-se a coisas femininas. 

Drag Queens são aberrações Sexista Exclusão com base na socialização do papel 
do género 

Manda-me um nude ou eu deixo-te. Sexista A pornografia de vingança é tanto sobre 
cibersexismo como sobre ciberassédio. 

Estás com o período ou quê? Sexista Quando uma rapariga é vista como 
demasiado agressiva ou zangada, as pessoas 
referem-se ao período como uma explicação 
racional 
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É melhor ires arranjar as unhas. Sexista De acordo com os estereótipos de género, as 
raparigas devem concentrar-se na sua 
aparência para serem bonitas. 

Vai-te depilar! Sexista De acordo com os estereótipos de género, as 
raparigas devem concentrar-se na sua 
aparência para serem atraentes. 

Os rapazes não choram! Sexista De acordo com a socialização do papel de 
género, espera-se de um homem que não 
chore 

Não és um homem de verdade. Sexista De acordo com a socialização do papel de 
género, os homens devem comportar-se de 
uma certa forma (masculina) para serem 
considerados homens 

Isso é tão gay. Sexista Comentário homofóbico 

É o trabalho de um homem. Sexista Estereótipos de género 

As raparigas não são bem-vindas 
aqui. 

Sexista Exclusão 

Cor-de-rosa é para raparigas Sexista De acordo com a socialização do papel de 
género, algumas cores são atribuídas a 
raparigas (rosa) ou rapazes (azul) 

É uma coisa tão feminina! Sexista De acordo com a socialização do papel de 
género, há atividades atribuídas a raparigas 
ou rapazes 

É demasiado arriscado para uma 
rapariga! 

Sexista De acordo com os estereótipos de género, as 
raparigas não devem fazer coisas arriscadas.  

Tu não és a minha mãe! Sexista Denigração sexista. Sugere que só as mães 
são responsáveis pela educação dos filhos. 

Para de te comportar como um 
rapaz! 

Sexista De acordo com a socialização do papel de 
género, existem comportamentos atribuídos 
aos rapazes. As raparigas são socialmente 
sancionadas se se comportarem desta forma 

Para de te comportar como uma 
fapariga! 

Sexista De acordo com a socialização do papel de 
género, existem comportamentos atribuídos 
às raparigas. Os rapazes são socialmente 
sancionados se se comportarem assim 

Vai fazer as tarefas domésticas, 
rapariga. 

Sexista De acordo com os estereótipos de género, as 
mulheres são melhores na limpeza e 
educação dos filhos do que os homens. 

Estou chateado por seres tão 
sentimental. 

Sexista De acordo com a socialização do papel de 
género, existem comportamentos atribuídos 
às raparigas, tais como emoções expressas 

Que confusão! É certo que és um 
rapaz 

Sexista De acordo com os estereótipos de género, os 
rapazes não estão organizados e não gostam 
de arrumar o seu quarto/casa 

Vestiste um vestido curto para 
seduzir 

Sexista Há uma crença de que quando as mulheres 
estão vestidas, é para seduzir os outros 

Os rapazes só querem saber de 
carros 

Sexista De acordo com os estereótipos de género, a 
ideia de que os homens gostam de 
automóveis é generalizada na publicidade e 
no marketing 

Não digas palavrões, és uma 
rapariga. 

Sexista De acordo com os estereótipos de género, 
não é como dizer palavrões porque se espera 
que as raparigas controlom o seu 
comportamento. 

Não sejas agressiva, é uma coisa de 
homens. 

Sexista De acordo com os estereótipos de género, 
não é um comportamento de rapariga ser 
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agressiva porque se espera que as raparigas 
controlom o seu comportamento. 

Sê um homem e controla as tuas 
emoções! 

Sexista De acordo com os estereótipos de género, 
espera-se que os rapazes guardem as suas 
emoções para si 

As raparigas são delicadas e 
sensíveis 

Sexista Estereótipos de género 

É o trabalho de uma mulher. Sexista Estereótipos de género 

- 

Belas calças! Bom/inofensivo Nem todos os comentários sobre a aparência 
física são sexistas se forem educados e 
sinceros. 

Que vestido tão bonito! Bom/inofensivo Nem todos os comentários sobre a aparência 
física são sexistas se forem educados e 
sinceros. 

Tu consegues, miúda! Bom/inofensivo Comentários encorajadores, para ajudar 
raparigas e mulheres a acreditarem nos seus 
pontos fortes 

Poder feminino! Bom/inofensivo Comentários encorajadores, para ajudar 
raparigas e mulheres a acreditarem nos seus 
pontos fortes 

Sim, força miúda! Bom/inofensivo Comentários encorajadores, para ajudar 
raparigas e mulheres a acreditarem nos seus 
pontos fortes 

Realmente ultrapassaste os teus 
limites! 

Bom/inofensivo Concentrar os comentários nos esforços e no 
trabalho realizado, não necessariamente no 
resultado - válido tanto para raparigas como 
para rapazes - ajuda a encorajar a 
perseverança 

Luta pelos seus direitos! Bom/inofensivo  

A tua opinião é tão importante 
quanto a dele! 

Bom/inofensivo Encorajar as raparigas a darem a sua opinião 

Os argumentos dela 
impressionaram-me! 

Bom/inofensivo Concentrar-se no conteúdo de um discurso e 
não na pessoa que o disse 

És realmente talentoso. Bom/inofensivo Focalização nas habilidades de uma pessoa 

Ela é uma guerreira! Bom/inofensivo  

Sou livre sendo eu! Bom/inofensivo Dar voz a qualquer pessoa, não importa o seu 
aspeto ou identidade de género 

Nós somos tão complementares! Bom/inofensivo Focalização na complementaridade entre 
diferentes pessoas 

Ela é uma trabalhadora! Bom/inofensivo Focalização no trabalho realizado, 
valorizando os esforços 

Ela é tão forte! Bom/inofensivo Concentrar-se na força mental e na 
resiliência de uma pessoa 

Sê forte! Bom/inofensivo  

Belo avatar! Bom/inofensivo  

Vamos fazer isto juntos noutra 
altura. 

Bom/inofensivo  

Queres adicionar-me como amigo? Bom/inofensivo Este tipo de comentário não é negativo em si 
mesmo, mas ainda pode desencadear uma 
discussão sobre assédio, se repetidamente 
solicitado. 

Lamento imenso... Bom/inofensivo  

Ajuda-me aqui, por favor? Bom/inofensivo  

Estás mesmo fantástica! Bom/inofensivo  
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Impressionante! Bom/inofensivo  

Inspiraste-me. Bom/inofensivo  

Manda MP! Bom/inofensivo Significando "Mensagem Privada", não é 
negativa em si mesma, mas ainda pode 
desencadear discussão sobre assédio, se 
perguntado repetidamente. 

Adoro a tua música! Bom/inofensivo  

Não lhes dês ouvidos! Bom/inofensivo  

Continua! Bom/inofensivo  
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Anexo 3: Números anti-bullying nos países parceiros 

Bélgica 

 

 França 

 

 

 

Alemanha 

 

Irlanda 

1800 666 666 

 

Países Baixos 

https://www.stoppestennu.nl/ - STOP PESTEN NU 

https://www.zapp.nl/programmas/tegenpesten - ZAPP tegen Pesten 

https://www.kindertelefoon.nl - de Kindertelefoon 

 

Polónia 

 

Portugal 
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Universidades 

Cofundado pelo 
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União Europeia 


