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Cyberbullying 

 

 
 

Existem pessoas que utilizam as redes sociais como uma ferramenta para realizar o 
cyberbullying (quando um ou um grupo de indivíduos utilizam mídias eletrônicas – celular, 
computador, etc. – para divulgar fotos, textos, entre outros com o objetivo de constranger, 
humilhar ou difamar outra pessoa), normalmente essa prática é realizada por grupo de alunos 
de uma escola ou de alguma instituição de ensino de alguma forma. Normalmente o 
cyberbullyng vem acompanhado com o bullyng realizado na escola. O que intriga a quase 
todas as pessoas é a razão pela qual leva um grupo de pessoas ou um indivíduo a realizar um 
ato tão cruel, podemos crer que algumas dessas razões é o grupo social em que o indivíduo se 
encontra, no qual as pessoas rebaixam um ao outro, sendo normalmente o grupo descolado da 
escola. Algumas das razões são a realização do ato apenas pela diversão, para mostrar 
superioridade, para entrar em certos grupos sociais, etc. Uma das razões pela qual o 
cyberbulying é mais popular que o próprio bullying “ao vivo” é a possibilidade de anonimato, 
utilizando perfis falsos (os chamados fakes), dessa maneira dificultando qualquer represália por 
parte de pais, diretores, etc. 
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Cléo Fante afirma que a criança ou o adolescente vítima do CyberBullying pode apresentar 
queda no rendimento escolar, defasagem no seu desenvolvimento e distúrbios psicológicos 
graves. “A prática desse tipo de violência estimula a popularidade e aceitação no grupo por 
meio de abusos, valida as condutas agressivas para conquistar objetivos e provoca o 
envolvimento com pessoas inescrupulosas ou que praticam atos delinquentes”, comenta Cléo 
Fante.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O cyberbullying muitas vezes é levado como uma brincadeira inocente, mas isso não é 
verdade, são ações planejadas e pensadas na qual o único objetivo é difamar e humilhar sua 
vítima, portanto se vocês conhecem algum caso de cyberbullying não sejam complacentes e 
tentem ajudar quem está sofrendo esse ato covarde. 
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MMO RPG  

 
 
Com o avanço tecnológicos surgiu o chamado MMO RPG (Massively Multiplayer Online Role-
playing Game), que traduzindo para o português é Jogo de Interpretação de Personagem 
Online e em Massa para Múltiplos Jogadores. Esses jogos nada mais são do que mundos 
virtuais dos mais variados tipos onde o jogador interage com pessoas e vive diversas 
aventuras. Nesses mundos é possível desde o jogador montar em dragões e voar até explorar 
o universo, são verdadeiros mundos paralelos ao nosso. Esses jogos são sedutores para 
muitas pessoas, pois permite que você saia da sua realidade, interprete o personagem de sua 
escolha, ou seja, pode interpretar alguém que gostaria de ser ou personagem de desenho que 
admira, disponibiliza uma interação social sem se expor e não sujeito a julgamentos, por 
exemplo, uma possoa socialmente reclusa no mundo real geralmente no mundo virtual é mais 
falante e extrovertida, pois os jogadores não sabem como a pessoa é fisicamente. Os mais 
conhecidos são, por exemplo, Ragnarök Online, Grand Chase, Pefect World, The Duel, entre 
outros.  
Esses jogos costumam causar problemas, pois podem causar isolamento social, em que deixa 
a pessoa usuária desses jogos insegura do mundo real; e também são extremamente 
viciantes. Eles também podem ter problemas físicos, com problemas que geralmente as 
pessoas que usam excessivamente o computador, como ocular progressiva (principalmente em 
pessoas que já possuem problemas de visão), problemas de articulação (dificuldade em 
articular, mãos, pulsos e dedos, costas e pescoço), doenças também nos cotovelos que é 
chamada de epicondilite lateral, entre outros. 
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Assim como na realidade, os jogadores formam gangues, clãs; eles são grupos sociais dentro 
do jogo online, eles costumam trabalhar em cojunto, cumprindo missões, ajudando uns aos 
outros e dependendo da jogabilidade de alguns jogos, os clãs podem competir entre si. Os clãs 
são compostos normalmente por amigos do mundo real que jogam o mesmo jogo e até 
pessoas que encontram dentro do jogo. Os jogadores entre si, podem jogar jogos simples, 
além do principal do jogo, como jogo da velha, jogo de encontrar as figuras iguais, etc. O jogo 
também tem interações de relacionamento, como, por exemplo, os jogadores podem se casar 
com outros jogadores.  
Esses jogos costumam, além de divertir os seus usuários, também disponibilizam “itens 
especiais”, nos quais é necessário dinheiro real para comprá-los, deste modo os 
administradores do jogo conseguem dinheiro e disponibilizam atualizações, melhoras e 
melhores sevidores no jogo.  
Os MMO RPG são jogos interativos que tem o objetivo de entreter os seus usuários, mas seu 
uso excessivo pode causar danos morais e físicos, por isso é bom moderar o tempo em que se 
passa nesses jogos, procure usar mais seu tempo organizando em atividades saudáveis além 
de atividades de lazer. 
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Cidadania, Responsabilidade e Internet  
Responsabilidade na Internet:  
• Não use o computador para prejudicar as pessoas.  
• Não interfira no trabalho de outras pessoas.  
• Não se intrometa nos arquivos alheios.  
• Não use o computador para roubar.  
• Não use o computador para obter falsos testemunhos.  
• Não use nem copie softwares pelos quais você não pagou.  
• Não use os recursos de computadores alheios sem pedir permissão.  
• Não se aproprie de ideias que não são suas.  
• Pense nas consequências sociais causadas pelo que você escreve.  
•Use o computador de modo que demonstre consideração e respeito.  
(Os 10 mandamentos da Internet)  
_____________________________________________________________  
O que é cidadania?  
Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e a 
de outras pessoas. Ser cidadão é nunca se esquecer das pessoas que mais necessitam(nós). 
A cidadania deve ser divulgada através de instituições de ensino e meios de comunicação para 
o bem estar e desenvolvimento da nação.  
A cidadania consiste desde o gesto de não jogar papel na rua, não pichar os muros, respeitar 
os sinais e placas, respeitar os mais velhos (assim como todas às outras pessoas), não destruir 
telefones públicos, saber dizer obrigado, desculpe, por favor e bom dia quando necessário… 
até saber lidar com o abandono e a exclusão das pessoas necessitadas, o direito das crianças 
carentes e outros grandes problemas que enfrentamos em nosso país.  
“A revolta é o último dos direitos a que deve um povo livre para garantir os interesses coletivos: 
mas é também o mais imperioso dos deveres impostos aos cidadãos.”  
(Web Ciência)  
__________________________________________________________  
Podemos perceber que cidadania e responsabilidade estão diretamente ligados e tem como 

base acima de tudo o respeito para com o próximo. Assim percebermos que respeitando as 

regras impostas pela sociedade a tornamos melhor para quem participa, que inclui todos 

inclusive nós, eu e você. As mesmas regras e leis da sociedade podem ser implicadas para a 

internet assim como não roubar, não enganar ou prejudicar alguém para que assim possamos 

estar em harmonia tanto no “mundo virtual” como no “verdadeiro”, a cidadania e a 

responsabilidade continua a mesma sendo virtual ou não funciona a favor de uma relação de 

respeito para que todos possam conviver bem seja aonde for. 
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