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RESUMO

O objetivo deste trabalho é abordar o cyberbullying, considerando o comportamento e a suscetibilidade a riscos de adolescentes no ambiente virtual. Serão indicadas informações

que podem contribuir para uma melhor compreensão do problema e gerar possíveis diretrizes para sua prevenção. Para tal, este estudo utilizou um questionário estruturado para

a coleta de dados do público-alvo do projeto, composto por estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais em Belo Horizonte. O questionário foi aplicado em duas

escolas e teve participação de 172 alunos do 1°, 2° e 3° ano. Contudo, 30 questionários foram invalidados devido a respostas contraditórias, restando 142 questionários válidos.

As questões abordavam dados sobre a exposição dos estudantes na internet, cyberbullying, entre outros temas. A análise foi feita após tabulação em planilha, apresentando os

seguintes índices: a idade dos estudantes variou de 14 a 19 anos, com uma média de 15,81 anos, sendo 43% do sexo masculino e 57% do sexo feminino. A maioria acessa a

internet diariamente (81,7%), tendo o smartphone (41,2%) como principal meio de acesso. Ademais, 19,7% dos alunos já mandaram mensagens de cunho sexual. Em relação ao

cyberbullying, 17,6% já foram vítimas. A principal motivação para os ataques é aparência física (50%) e o tipo mais comum é insulto (35,1%). A maioria (73,9%) tem

conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e 77,5% sabe que a distribuição de fotos pornográficas de menores é considerada crime. Assim, o estudo traçou um

importante perfil que subsidiará trabalhos de orientação de comportamentos adequados e interatividades virtuais seguras.
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