Violência
Filho és pai serás, assim como fizeres… assim acharás?

Ficha 5 – Um Caso Real de Cyberbullying
Objetivos - Refletir sobre casos de violência de cyberbullying.
Identificar consequências comportamentais das vítimas.
Apresentar soluções para resolução de problemas.
Reconhecer medidas de combate ao cyberbullying.

Lê atentamente o texto que se segue e responde às questões que se seguem.
Texto A
O inimigo não tinha rosto nem nome. As ameaças chegavam sob a forma de e-mails que a
incitavam a seguir links na internet. Maria clicava e em múltiplas páginas descobria fotografias
suas junto com outras fotos e vídeos de cariz sexual que davam a entender pertencer-lhe
também. Os mais de 80 perfis falsos foram, na sua maioria, criados na rede social Hi5 e tinham
disponíveis os números de telefone … incluindo o de casa dos seus pais, para onde começaram
a ligar centenas de homens à procura dos serviços sexuais que as ditas páginas publicitavam.
"O meu rosto e o meu nome foram associados a conteúdos tão ordinários que cheguei a ter
vergonha do meu nome e de mim, sabe? Consegui manter a consciência ao separar as coisas:
não, aquela não sou eu". Não era, de facto. Mas houve momentos tão duros que chegou a
pensar "terminar com a vida e, assim, com o sofrimento. Pensei em suicídio, pensei. Era tudo
tão horrível que cheguei a achar que não ia aguentar…”
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/outros/domingo/cyberbullying-inimigo-sem-rosto

1- Há alguns comportamentos que podem ajudar a evitar o Cyberbullying e que são:
A. Nunca disponibilizar informação privada ou pessoal na Internet, nem sobre terceiros
B. Não fornecer palavras-passe a terceiros e garantir que não sejam roubadas
C. Não adicionar estranhos à lista de amigos e não aceitar pedidos de amizade em redes
sociais se o conteúdo do perfil dessa pessoa provocar desconforto
D. Manter os perfis em redes sociais e respetivos conteúdos privados
1.1- Refere se no caso descrito houve falha em algum destes comportamentos. Caso o
problema tenha sido de outro tipo, identifica-o.
2- De que forma está a atuar o agressor.

3- Que efeitos teve o cyberbullying sobre a vítima.

4- Compara o bullying com o cyberbullying. Diz, fundamentado, qual das duas formas de
violência poderá ser mais grave.

5- Se fosses a vítima diz o que farias para resolveres a situação.
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Lê atentamente o texto que se segue e responde às questões que se seguem.
Texto B
Joana, de 13 anos, gostava de Rui. Rui, de 14, gostava de Patrícia, de 13. Patrícia não era amiga
de Joana e também não gostava assim tanto de Rui mas foi apanhada numa teia que Joana
teceu para a culpar pelo interesse do rapaz por quem dizia estar apaixonada. A ‘rival' criou um
perfil falso fazendo-se passar por Patrícia, com fotos roubadas ao perfil verdadeiro da
adolescente, "a dizer que ela fazia isto e aquilo em termos sexuais". Patrícia chorou. Chorou
muito e durante vários dias. Repetia insistentemente "mas eu não sou assim" e a ligação à
escola passou por momentos conturbados. "A relação com os outros e consigo própria
também sofreu danos. A auto-estima ficou completamente arrasada", conta um especialista
que lidou de perto com a adolescente. A mãe de Patricia não sabia o que fazer; afinal até
conhecia a mãe de Joana e aquilo parecia ser apenas uma brincadeira de crianças. Patrícia
continuava a repetir: "Eu não sou assim, aquela não sou eu", referindo-se ao perfil falso na
internet onde as suas fotos emolduravam tiradas sexuais.
Adaptado de http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/outros/domingo/cyberbullying-inimigo-sem-rosto

1- Há alguns comportamentos que podem ajudar a evitar o Cyberbullying e que são:
A. Nunca disponibilizar informação privada ou pessoal na Internet, nem sobre terceiros
B. Não fornecer palavras-passe a terceiros e garantir que não sejam roubadas
C. Não adicionar estranhos à lista de amigos e não aceitar pedidos de amizade em redes
sociais se o conteúdo do perfil dessa pessoa provocar desconforto
D. Manter os perfis em redes sociais e respetivos conteúdos privados
1.1- Refere se no caso descrito houve falha em algum destes comportamentos. Caso o
problema tenha sido de outro tipo, identifica-o.
2- De que forma está a atuar o agressor.

3- Que efeitos teve o cyberbullying sobre a vítima.

4- Compara o bullying com o cyberbullying. Diz, fundamentado, qual das duas formas de
violência poderá ser mais grave.

5- Se fosses a vítima diz o que farias para resolveres a situação.

Violência
Filho és pai serás, assim como fizeres… assim acharás?

Ficha 5 – Um Caso Real de Cyberbullying
Objetivos - Refletir sobre casos de violência de cyberbullying.
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Lê atentamente o texto que se segue e responde às questões que se seguem.
Texto C
O namorado de Rita sabia as passwords todas que ela usava nas redes sociais e contas de email. Sabia porque era próximo, porque além de namorado era amigo e confidente. Porque
partilhavam tudo o que tinham e viviam e sentiam. Mas quando a relação acabou, Rafael usou
esse trunfo para lhe fazer a vida negra. Fala-se em ciúmes doentios, incontroláveis para
descrever um caso que devia ter sido de polícia caso Rita tivesse denunciado a situação.
"Temos vergonha, claro que temos, mas a culpa não é nossa e é nisso que temos de pensar.
Mas a sombra da ameaça paira sobre o seu dia-a-dia. O que o ex-namorado fez foi usurpar a
sua identidade na rede e fazer-se passar por ela. Começou a enviar mensagens sucessivas a
amigos, família e colegas. Missivas com ofensas "graves" que implicavam os visados e inclusive
insultavam os pais da ex-namorada. Publicitou também um ‘perfil' falso de Rita em redes que
anunciavam serviços sexuais. Seguiram-se as ameaças. Rita ganhou um medo, um medo
terrível...
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/outros/domingo/cyberbullying-inimigo-sem-rosto

1- Há alguns comportamentos que podem ajudar a evitar o Cyberbullying e que são:
A. Nunca disponibilizar informação privada ou pessoal na Internet, nem sobre terceiros
B. Não fornecer palavras-passe a terceiros e garantir que não sejam roubadas
C. Não adicionar estranhos à lista de amigos e não aceitar pedidos de amizade em redes
sociais se o conteúdo do perfil dessa pessoa provocar desconforto
D. Manter os perfis em redes sociais e respetivos conteúdos privados
1.1- Refere se no caso descrito houve falha em algum destes comportamentos. Caso o
problema tenha sido de outro tipo, identifica-o.
2- De que forma está a atuar o agressor.

3- Que efeitos teve o cyberbullying sobre a vítima.

4- Compara o bullying com o cyberbullying. Diz, fundamentado, qual das duas formas de
violência poderá ser mais grave.

5- Se fosses a vítima diz o que farias para resolveres a situação.
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Lê atentamente o texto que se segue e responde às questões que se seguem.
Texto D
Ana C. é conhecida na blogosfera como ‘Kitty Fane' graças ao sucesso do blogue ‘O Amor é um
Lugar Estranho' que mantém há anos na internet. Foi precisamente de um blogue - não deste,
mas de um de viagens onde tinha fotos suas - que roubaram fotografias de Ana para colocar
no Hi5 namoro (uma ‘sucursal' da rede social com o mesmo nome mas de engate). "Junto com
a foto dizia: procuro homens para relações sem compromisso. Falava de mim como se andasse
desesperada à procura de homens e remetia-os para o endereço do meu blogue, recebi
centenas de mails". A par desse perfil falso foi criado um blogue falso, "propositadamente para
insultar outros bloguistas e fazer com que se virassem contra mim".
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/outros/domingo/cyberbullying-inimigo-sem-rosto

1- Há alguns comportamentos que podem ajudar a evitar o Cyberbullying e que são:
A. Nunca disponibilizar informação privada ou pessoal na Internet, nem sobre terceiros
B. Não fornecer palavras-passe a terceiros e garantir que não sejam roubadas
C. Não adicionar estranhos à lista de amigos e não aceitar pedidos de amizade em redes
sociais se o conteúdo do perfil dessa pessoa provocar desconforto
D. Manter os perfis em redes sociais e respetivos conteúdos privados
1.1- Refere se no caso descrito houve falha em algum destes comportamentos. Caso o
problema tenha sido de outro tipo, identifica-o.
2- De que forma está a atuar o agressor.

3- Que efeitos teve o cyberbullying sobre a vítima.

4- Compara o bullying com o cyberbullying. Diz, fundamentado, qual das duas formas de
violência poderá ser mais grave.

5- Se fosses a vítima diz o que farias para resolveres a situação.
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Lê atentamente o texto que se segue e responde às questões que se seguem.
Texto E
Nos Estados Unidos, Megan Méier, de apenas 13 anos, foi mais uma vítima. Durante um mês ela
manteve um "namoro virtual" com um jovem de 16 anos chamado Josh Evans, que havia conhecido
através do MySpace. O romance terminou quando o rapaz subitamente passou a agredi-la e
mandou-lhe uma mensagem dizendo que "o mundo seria melhor se você não existisse".
No dia seguinte, jovens que tinham link para o perfil de Josh no MySpace aderiram à briga e
passaram a insultar Megan. A adolescente deixou o computador e foi para seu quarto aos
prantos. Apenas 15 minutos depois, sua mãe encontrou-a enforcada.
http://capricho.abril.com.br/voce/cyberbullying-triste-violencia-internet-415968.shtml

1- Há alguns comportamentos que podem ajudar a evitar o Cyberbullying e que são:
A. Nunca disponibilizar informação privada ou pessoal na Internet, nem sobre terceiros
B. Não fornecer palavras-passe a terceiros e garantir que não sejam roubadas
C. Não adicionar estranhos à lista de amigos e não aceitar pedidos de amizade em redes
sociais se o conteúdo do perfil dessa pessoa provocar desconforto
D. Manter os perfis em redes sociais e respetivos conteúdos privados
1.1- Refere se no caso descrito houve falha em algum destes comportamentos. Caso o
problema tenha sido de outro tipo, identifica-o.

2- De que forma está a atuar o agressor.

3- Que efeitos teve o cyberbullying sobre a vítima.

4- Compara o bullying com o cyberbullying. Diz, fundamentado, qual das duas formas de
violência poderá ser mais grave.

5- Se fosses a vítima diz o que farias para resolveres a situação.
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Lê atentamente o texto que se segue e responde às questões que se seguem.
Texto F
Ana tem 14 anos e namora com João de 16. Ana gosta de enviar fotografias "provocadoras" ao
namorado e este guarda-as no computador. Hugo, de 18, é amigo de João e utilizou o computador
deste último. Descobriu as fotografias de Ana e partilhou-as com colegas da escola. Ana e João de
nada sabiam, mas rapidamente se aperceberam da situação. Foi a vergonha para Ana. A sua vida
tornou-se num inferno, e afectou a família, que ponderou sair de Serpa. Hugo, maior de idade, foi
acusado de posse e distribuição de pornografia infantil. João aguarda para saber se enfrentará
problemas. Ana tenta ultrapassar a vergonha e regressar à normalidade.
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1483285

1- Há alguns comportamentos que podem ajudar a evitar o Cyberbullying e que são:
A. Nunca disponibilizar informação privada ou pessoal na Internet, nem sobre terceiros
B. Não fornecer palavras-passe a terceiros e garantir que não sejam roubadas
C. Não adicionar estranhos à lista de amigos e não aceitar pedidos de amizade em redes
sociais se o conteúdo do perfil dessa pessoa provocar desconforto
D. Manter os perfis em redes sociais e respetivos conteúdos privados
1.1- Refere se no caso descrito houve falha em algum destes comportamentos ou se o
problema foi de outro tipo identifica-o.

2- De que forma está a atuar o agressor.

3- Que efeitos teve o cyberbullying sobre a vítima.

4- Compara o bullying com o cyberbullying. Diz, fundamentado, qual das duas formas de
violência poderá ser mais grave.

5- Se fosses a vítima diz o que farias para resolveres a situação.

