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“Eles já nascem sabendo mexer…” 

Imagens Google 



Será que eles já nascem sabendo? 

https://www.youtube.com/watch?v=oHm4TopsB7A  

https://www.youtube.com/watch?v=oHm4TopsB7A


Nativos Digitais X Imigrantes Digitais  

“Tipos distintos de experiências levam à distintas estruturas de pensamento,” diz Dr. Bruce 

D. Barry da Faculdade de Medicina Baylor.  

[...] é bem provável que as mentes de nossos alunos tenham mudado fisicamente – e 

sejam diferentes das nossas – sendo resultado de como eles cresceram. Mas se isso é 

realmente verdade ou não, nós podemos afirmar apenas com certeza que os modelos de 

pensamento mudaram. 

Marc Presnky,2001  

OFERTA + ESTÍMULO= IMERSÃO 



[...] os nossos instrutores Imigrantes Digitais, que usam uma 

linguagem ultrapassada (da era pré-digital), estão lutando para 

ensinar uma população que fala uma linguagem totalmente nova 

[...] 

Um abismo entre nós? 



Seria o caso de deixá-los livres neste 
“universo” tão familiar? 

Ou negar dificultar o acesso para evitar transtornos? 



Equilíbrio + bom senso 

 Orientação 
Possibilidades e vantagens * Limites e cuidados 



Mas que consumo... 

https://www.youtube.com/watch?v=_JsQMClZmRE  

https://www.youtube.com/watch?v=_JsQMClZmRE


Possibilidades e vantagens 

Pensamento 

computacional e 

raciocínio lógico 
 

 

Autoria e 

protagonismo 

Proatividade e 

aprofundamento 
 

 

Competências e 

Habilidades 

cognitivas, 

socioemocionais, 

inter e 

intrapessoal 



Limites e cuidados 



TIC Kids Online Brasil - 2016 

Objetivo da Pesquisa  

 

- Entender a percepção de jovens em relação à segurança 

on-line, bem como delinear as práticas de mediação de 

pais e responsáveis relacionadas ao uso da Internet. 

Público 

- Mais de 30 mil crianças e jovens entre 9 a 17 anos. 

 

* Desde 2012 



TIC Kids Online Brasil - 2016 

• Módulo A: Perfil de uso da Internet; 

• Módulo B: Atividades na Internet; 

• Módulo C: Redes sociais; 

• Módulo D: Habilidades para o uso da Internet; 

• Módulo E: Mediação do uso da Internet; 

• Módulo F: Consumo e exposição à publicidade; 

• Módulo G: Riscos e danos. 



Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da 

Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2016. 

LOCAL DE 
ACESSO 



O QUE ELES FAZEM NA 
INTERNET? 



Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da 

Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2016. 



Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da 

Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2016. 

PERFIL EM 
REDES SOCIAIS 



Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da 

Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2016. 

PRIVACIDADE NAS 
REDES SOCIAIS 

Público 

Privado 

Parcialmente 

Privado 



Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da 

Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2016. 

CONTATO COM 
CONTEÚDOS NA INTERNET 

Formas para 

ficar muito 

magro(a) 

Formas de 

machucar a si 

próprio 

Experiências 

ou uso de 

drogas 

Formas de 

cometer 

suicídio 



Pontos de atenção 

• Riscos nas redes sociais 
• Exposição excessiva na Internet 
• Liberdade de expressão e danos à imagem e reputação 
• Cyberbullying 
• Racismo 
• Discurso de ódio 
• Danos e riscos da prática de nude selfie ou sexting 
• Direitos autorais, plágio e compartilhamento 

responsável 



Desafio da Momo 



Desafio da Baleia 

1. Furar a mão com uma agulha. 

2. Fazer algo doloroso e ficar doente. 

3. Subir num telhado alto. 

4. Subir em uma ponte. 

5. Subir em um guindaste. 

6. No próximo passo o curador irá verificar se o participante é de confiança. 

7. Encontrar outra baleia azul, “outro participante”, o curador que indicará. 

8. Pendurar-se. 

9. Outra tarefa em código. 

10. Tarefa secreta. 

11. Reunião com uma baleia azul que o curador indicará. 

12. O curador indicará a data da morte e o participante não poderá contestar 

13. Acordar as 4:20 e ir a uma estrada de ferro. 

14. Não falar com ninguém o dia todo. 

15. Fazer um voto de que é realmente uma Baleia Azul. 

30-49. Todos os dias, acordar às 4:20 da manhã, assistir a vídeos de terror, ouvir música que “eles” lhe 

enviam, fazer 1 corte no corpo por dia, falar “com uma baleia”. Durante o intervalo dos desafios entre 30 e 49 

50. No quinquagésimo desafio o absurdo de todos, o jogo Baleia Azul propõe o participante tirar a  própria 

vida. 





Oriente seus filhos quanto 
aos perigos da Internet da 

mesma forma que os orienta 
a não conversar com 

estranhos. 



• Proibição X Orientação. Eles podem ter acesso a 

conteúdos impróprios, falsos, incompletos, ofensivos, 

boatos, violência, etc; 

• Riscos à saúde; 

• Aproximação de estranhos; 

• Divulgação de informações pessoais. 



• Webcelebridades: vidas expostas ou ridicularizados; 

• Rastros digitais; 

• Cyberbullying - LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015; 

• Malware (perda e/ou coleta de dados). 



• Criar perfil em nome dos seus filhos 

• Postar mensagens nas redes sociais dos seus filhos 

• Postar fotos e vídeos dos seus filhos 



• Fique atento aos limites de idade; 

• Ajude seus filhos a protegerem as contas de acesso; 

• Dê exemplo no uso; 

• Estimule o diálogo; 

• Reforce os cuidados que seus filhos devem ter com estranhos; 



• Observe o comportamento dos seus filhos; 

• Ensine sobre as privacidade deles e de outras pessoas; 

• Cuidado com o cyberbullying; 

• Estabeleça regras; 

• Utilize o Controle Parental. 



https://internetsegura.br/  

https://internetsegura.br/


www.helpline.org.br 

http://www.helpline.org.br


https://new.safernet.org.br/ 

https://new.safernet.org.br/
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