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Diante da popularização da Internet, da banda larga, das redes 
Wi-Fi, o acesso à rede torna-se cada vez mais fácil e barato, 
mas, merece a atenção de todos essa nova geração, a de 
nativos digitais, totalmente conectados e antenados com seus 
smartphones, tablets, computadores e videogames, num mundo 
onde palavras como WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram e 
Viber fazem parte e afetam seu cotidiano. 
Surgem inúmeros problemas no uso destes aparatos 
tecnológicos, muitas vezes falta ética e responsabilidade.  Não 
se pode culpar a tecnologia, mas sim as pessoas que dela 
fazem uso, que a utilizam como uma grande praça pública, sem 
memórias e riscos.   
Neste novo contexto tecnológico, afloram questionamentos 
como: Quais os desafios gerados por essa realidade? De que 
forma é possível resguardar essa população para que não sofra 
ou pratique cyberbulliyng, que não se exponha em demasia, que 
esteja consciente de suas pegadas digitais e da rastreabilidade 
das informações?  
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Imagem extraída da Cartilha 
“Preocupado com o que acontece na Internet? 

Quer conversar?” (2012) 

1 APRESENTAÇÃO  

 

A maneira de se comunicar, de se 

relacionar, de buscar informações mudou 

muito nesta era digital, principalmente na vida 

da população mais jovem, os chamados 

nativos digitais que, cada vez mais 

intensamente, incorporam celulares, tablets, 

notebooks em seu cotidiano. Embora a maioria 

tenha uma convivência saudável, muitos derrapam pelo caminho, vacilando ou se 

expondo a comportamentos de risco que podem trazer consequências sérias para a 

sua vida. 

O uso seguro da Internet é um tema que gera preocupação crescente em 

nossa sociedade, tendo ocupado lugar de destaque nos meios de comunicação, 

visto sua importância na atualidade. É necessário traçar estratégias preventivas que 

minimizem os riscos existentes. Já não é mais possível retroceder, não se envolver 

pelos encantos desta grande rede. 

Assim, esta Unidade Didática foca sua atenção nos problemas a que estão 

sujeitos os jovens ao navegarem pela WEB, pois neste mundo virtual existe também 

a necessidade da ética, da responsabilidade e de orientação dos pais e professores 

para este cenário, em que têm sido cada vez mais frequentes os incidentes 

envolvendo crianças e jovens. 

O projeto contará com a participação dos alunos do 4º ano do Curso Técnico 

de Informática, do Colégio Estadual Rio Branco, que por meio de atividades 

realizadas em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), terão a oportunidade de 

ler, refletir e interagir com seus pares e professor-tutor, sobre temas atuais, 

envolvendo a navegação na Web, tendo por objetivo primordial a ampliação de sua 

percepção em relação à segurança on-line. Faz parte também do projeto, uma 

pesquisa investigativa com os demais alunos do período matutino do Colégio Rio 

Branco, na busca de conhecer o impacto das tecnologias digitais na vida desses 

jovens, bem como seu comportamento na rede. Os resultados obtidos nesta 

pesquisa serão divulgados através de banners a toda comunidade escolar. 



Na fase final do projeto, será desenvolvido pelos alunos do 4º ano, um 

material explicativo com dicas de como navegar com segurança, para ser 

disponibilizado no site do Colégio, impresso e distribuído à comunidade escolar, 

como forma de iniciar uma grande campanha sobre segurança na WEB. 

Afinal, é chegada a hora de usar essa conexão para o que realmente importa, 

de traçar estratégias preventivas e engajadas no uso consciente, ético e responsável 

desta grande rede. 

 

2 LIÇÕES DA INTERNET 

 

As origens da internet, nominada inicialmente Arpanet (1969), são 

encontradas no Departamento de Defesa Estados Unidos (ARPA), no período da 

Guerra Fria, em que os Estados Unidos perdiam a supremacia tecnológica para a 

Rússia, que já tinha conseguido lançar o primeiro satélite, o Sputinik. Emergiu de 

uma tecnologia que encontrava aplicações apenas nos mundos isolados dos 

cientistas, hackers1 e comunidades contraculturais para alavancar uma nova 

sociedade - a sociedade de rede - que permite, pela primeira vez na história, a 

comunicação de muitos para muitos numa escala global (CASTELLS, 2003). 

Um longo período passou sem que essa tecnologia tão importante em nossa 

atualidade fosse utilizada, seu grande boom ocorreu apenas nos últimos anos do 

segundo milênio, com a explosão da World Wide Web2. Para se ter uma ideia dessa 

ascensão vertiginosa, no final de 1995, havia cerca de 16 milhões de usuários, em 

2001 mais de 400 milhões (CASTELLS, 2003) e ao final de 2013, mais de 2.8 

bilhões de internautas segundo a INTERNET USAGE STATISTICS.    

Sua influência na atualidade não diz respeito apenas ao número de usuários 

em todo o planeta; as atividades econômicas, sociais, políticas e culturais estão 

sendo estruturadas pela internet e em seu entorno, Levy (1999, p. 114) menciona 

que “[...] a emergência do ciberespaço, de fato, provavelmente terá – ou já tem hoje 

– um efeito tão radical sobre a pragmática das comunicações quanto teve, em seu 

tempo, a invenção da escrita”. 

                                                           
1
Os hackers, como muitos pensam, não são uns irresponsáveis, viciados em computadores e empenhados em 

quebrar códigos, os que se comportam dessa forma são crackers.  
2
 World Wide Web – conhecida como www, é a função da internet que junta, em um único e imenso hipertexto 

ou hiperdocumento (compreendendo imagens e sons), todos os documentos ou hipertextos que a alimentam.  



A arquitetura aberta desta grande rede foi a sua principal força, demostrou 

que onde há cooperação e liberdade de criação, a inovação pode ser mais propícia, 

resultando em uma tecnologia totalmente maleável, em que os sujeitos dessa 

história são os seus principais construtores, tornando-a suscetível a intensificar as 

tendências contraditórias existentes. Corroborando esta reflexão diz Castells, “[...] é 

uma lição comprovada da história da tecnologia que os usuários são os principais 

produtores da tecnologia, adaptando-a a seus usos e valores e acabando por 

transformá-la” (2003, p. 28). 

Mas o que torna este espaço tão universal?  

É que esta autoestrada eletrônica livre, em contínua transformação, aceita 

que todos - anônimos, amadores, chefes de governo, dirigentes, visionários – 

possam se apropriar, modificar e experimentar. Quanto mais universalizado é esse 

espaço, menos totalizável ele se torna. Isto não quer dizer que seja neutro ou sem 

consequência. Essa interconexão tem repercussões em todas as áreas, engloba 

todos os meios da sociedade contemporânea.  Cada vez mais, as informações são 

adaptadas para a internet ou estão disponíveis somente nela.  

 

3 A SOCIEDADE EM REDE 

  

A emergência da internet como meio de comunicação traz angústias e 

afirmações conflitantes sobre a interação social. Alguns sustentam, que conduz ao 

isolamento, pois os indivíduos estão abandonando as relações face a face; outros, 

que a comunicação on-line está permitindo a quebra de fronteiras, substituindo as 

interações humanas territorialmente limitadas, ou ainda que as comunidades on-line 

são formadas em torno de valores e interesses compartilhados, podendo ser 

estendidas em relações face a face.  

O que se percebe é que a internet “é uma extensão da vida como ela é, em 

todas as suas dimensões e sob todas as suas modalidades” (CASTELL, 2003, p. 

100). 

Assim como na vida real, as manipulações e enganações são possíveis 

também nas comunicações virtuais. Encontra-se tudo, basta mergulhar nas águas 



profundas da Deep Web3 para encontrar um mercado ativo de drogas, armas e 

tráfico humano.  Garotas que fotografam/ filmam sua intimidade e compartilham nas 

telas de seus celulares, uma espécie de modismo conhecido como sexting4.  Lobos 

vestidos em pele de cordeiros, que, escondidos em perfil fake5 e linguagem 

cativante, aliciam crianças e adolescente em todo o mundo. Ou ainda, pessoas 

totalmente dependentes de seus celulares, que abandonam a vida familiar, social e 

o trabalho pelos chamados de seu smartphone de última geração.  

Sem falar na epidemia do selfie6, dos perigos do check-in7, da pressão social 

pela obtenção de um like nas redes sociais, que para um adolescente é a anuência, 

tão vital, dos amigos. Sobre as relações on-line diz Levy: 

 

Para aqueles que não a praticaram, esclarecemos que, longe de serem 
frias, as relações on-line não excluem as emoções fortes. Além disso, nem a 
responsabilidade individual nem a opinião pública e seu julgamento 
desaparecem no ciberespaço. Enfim, é raro que a comunicação por meio de 
redes de computadores substitua pura e simplesmente os encontros físicos: 
na maior parte do tempo, é um complemento ou um adicional (1999, p. 128). 

 

Esta vivência on-line constituir-se de um excelente campo de interações e 

conhecimento, assim como pode converter-se em uma área de vulnerabilidade e de 

exposição a situações de risco. Faz-se necessário uma postura educativa que 

propicie um ambiente de confiança e segurança a essa nova geração, para que se 

sinta mais segura na exploração desse mundo virtual e possa contar com o apoio 

dos pais e educadores em todas as situações, inclusive as de angústia e medo. O 

acompanhamento da participação das crianças e jovens no uso das TIC é 

extremamente importante, ainda mais com a disseminação dos dispositivos móveis 

que restringiram ainda mais a participação dos adultos no controle das atividades 

praticadas na rede. Fato este comprovado pela pesquisa realizada pela TIC Kids 

Online Brasil 2013, onde o telefone celular é usado para acessar a rede por 53% das 

crianças e jovens brasileiros – em 2012 este índice era de apenas 21%.  

                                                           
3 Conhecida como submundo da Internet, cujos conteúdos não podem ser acessados pelos sites de buscas 
conhecidos. 
4 Junção das palavras “sex” (sexo) e “texting” (envio de textos) para se referir ao envio de imagens pessoais ou 
de amigos com pouca roupa ou em posições eróticas através de celulares, computadores ou outros dispositivos 
eletrônicos. 
5 Termo usado na Internet para denominar contas ou perfis usados para ocultar a identidade real de um 
usuário. 
6 Autorretrato tirado e compartilhado através das redes sociais. 
7 Ferramenta que permite comunicar os lugares onde a postagem foi realizada. 
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É preciso que os mesmos cuidados e as preocupações existentes no dia a dia 

sejam transpostos a cada clique realizado neste ambiente virtual, visto que a internet 

é um lugar público, onde o controle sobre as informações disponibilizadas é muito 

restrito – uma vez postada uma informação todos podem ter acesso. Educar nesta 

sociedade em rede não é apenas ensinar a utilizar os aparatos tecnológicos, é 

preparar indivíduos aptos e éticos a lidar com toda esta fluidez de informações. 

Portanto, faz-se necessário que pais, educadores, meios de comunicação e 

instituições se unam para educar também para o exercício da cidadania on-line. 

 

4 MÃOS A OBRA 

 

As etapas abaixo foram criadas pensando 

em toda essa problemática que envolve os jovens 

nos dias atuais, e na necessidade de orientação 

a que os mesmos estão sujeitos, para que 

possam explorar todas as potencialidades do 

ambiente virtual com os cuidados necessários. 

Esses jovens devem estar cientes de que o mundo 

virtual não é desconexo da realidade.  A internet em si, com todos os elementos que 

a compõem (redes de computadores, pessoas, empresas, informações), e que são 

elementos reais, requer direitos e deveres, respeito às crenças e valores alheios, 

preservação da identidade e muito mais. 

 

1ª ETAPA 

 

A apresentação do projeto será realizada através de uma roda de conversa 

com os alunos do 4º ano de Informática, que serão instigados a questionar quais 

problemas podem ocorrer no uso inconsequente da rede. Já tiveram algum problema 

ou conhecem alguém? Como foi resolvido? Quais são os perigos? O que não se 

deve fazer? Quais são seus direitos na rede? E seus deveres? 

Em seguida, os alunos serão convidados a se cadastrarem no site 

Comunidade Aprender Livre (http://www.aprenderlivre.com.br/moodle/), que é um 

http://www.aprenderlivre.com.br/moodle/


espaço virtual gratuito em que os professores têm a possibilidade de criar ambientes 

que favoreçam o processo ensino-aprendizagem.  

Efetuado o cadastro, o acesso ao curso “Tu és responsável por onde 

navegas”, criado especialmente para este projeto, será disponibilizado.  

A 1ª etapa do curso, consiste na leitura e análise da matéria “Tão perto e tão 

longe”, que se encontra disponível no Portal Estadão através do link http://sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/geral,tao-perto-e-tao-longe-imp-,1033244. De autoria 

do médico-psiquiatra Jaime Bouer, que trabalha há 20 anos na prevenção da saúde 

e sexualidade dos jovens, fala sobre a importância das emoções transmitidas 

através do olhar e da expressão facial, que os jovens estão perdendo por passarem 

a maior parte do tempo se relacionando através de letras e palavras (como o famoso 

“kkkk”). 

Após leitura do texto no laboratório de informática do Colégio, os alunos 

iniciarão o fórum on-line, disponibilizado pelo AVA, para expressarem suas opiniões 

sobre o tema apresentado. Ainda no ambiente virtual, os alunos terão a tarefa de 

comentar/discordar/concordar sobre o ponto de vista apresentado pelos colegas. 

 

 

 

 

 

 

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,tao-perto-e-tao-longe-imp-,1033244
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,tao-perto-e-tao-longe-imp-,1033244
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2ª ETAPA  

 

Todos precisam aprender sobre as 

responsabilidades legais de seus atos na 

sociedade digital. Não é possível 

experimentar tudo que existe neste meio 

sem ultrapassar os limites éticos e legais, 

sem cair nas armadilhas do plágio, da 

pirataria, das más companhias virtuais. O 

poder está nas mãos de quem usa. Há a 

responsabilidade pelo que se publica, curte, 



compartilha, clica, copia. 

Navega-se como se não houvesse punição legal quando o assunto é internet, 

mas o Código Civil é aplicável também nos crimes realizados no mundo virtual. 

Existe a necessidade de reconhecer as ciladas on-line de sites que promovem a 

delinquência, a pornografia infantil, o limite entre a brincadeira e a difamação, o uso 

desenfreado das emoções que levam a publicações com consequências 

avassaladoras. 

Há, ainda, os que embarcam no mito do anonimato, escondidos atrás das 

telas de seus monitores, esquecidos de que quando conectados a uma rede de 

computadores, este recebe um endereço IP. Este número é atribuído 

individualmente para identificar a máquina conectada.  Assim, na grande maioria das 

situações, fica uma marca, o endereço IP, que pode ser rastreado. Apesar dos 

jovens estarem à frente quando o assunto é o uso das tecnologias digitais, falta-lhes 

a experiência e a maturidade no que diz respeito à convivência. 

Trabalhar com casos reais pode facilitar a compreensão dos riscos e auxiliar 

em como evitá-los na vida cotidiana. Esta etapa foi elaborada para que os jovens 

tomem ciência da responsabilidade de seus atos, que conheçam as implicações 

legais da calúnia, injúria e difamação nesta era digital, que se atentem à 

rastreabilidade das informações, à necessidade de respeito aos direitos autorais, à 

tênue linha existente entre a brincadeira e o bullying e à necessidade de refletir 

sobre cada click e compartilhamento efetuado. 

Nesta 2ª etapa do curso virtual “Tu és responsável por onde navegas”, os 

alunos terão acesso a uma tabela com algumas infrações digitais comumente 

ocorridas na vida dos usuários e o que o Código Civil diz a respeito. Esta relação foi 

desenvolvida pela advogada Patrícia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital, e 

encontra-se na cartilha “Boas práticas legais no uso da tecnologia dentro e fora da 

sala de aula”.   



 

Em seguida, todos terão que pesquisar fatos reais ocorridos com pessoas que 

tiveram suas vidas ameaçadas por problemas ocorridos no mundo virtual. Qual o 

impacto em suas vidas? O que poderia ter sido feito para evitá-los? 

 

 

 

Como sequência desta etapa, será escolhido pela turma um relato para ser 

dramatizado em sala de aula, no qual os alunos se dividirão em três grupos para 

assumir diferentes posições no debate. 

 

 

●  1 grupo representando os familiares da vítima e internautas desorientados; 

●  1 grupo representando as autoridades que podem investigar o caso; 

●  1 grupo representando os responsáveis pelas empresas de tecnologia que 

oferecem e hospedam os serviços usados para prática da agressão e/ou crime. 
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Os grupos irão trabalhar na construção de argumentos que possam identificar 

os pontos de vista dos envolvidos no caso. O objetivo desta etapa é compreender 

que o tema envolve toda a sociedade e exige o compromisso de todos. 

 

3ª ETAPA 

 

A influência dos recursos tecnológicos na 

vida dos jovens tem trazido grandes preocupações 

aos pais e professores, exigindo cada vez mais 

conversa e reflexão. Conhecer resultados 

apresentados pelas pesquisas pode ajudar nas 

estratégias de prevenção do uso responsável e 

fortalecer a educação para o uso ético.  

Segundo uma pesquisa realizada entre set/2013 e jan/2014 pela CETIC.BR – 

Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação – para 

medir o uso e hábitos da população brasileira usuária de internet de 10 a 17 anos, 

constatou-se que 77% dos entrevistados são usuários de internet. No que se refere 

às habilidades para o uso da internet, 58% sabem mudar as configurações de 

privacidade no perfil de rede social, 55% conseguem bloquear as mensagens de 

uma pessoa indesejada, 42% comparam diferentes sites para verificar a veracidade 

das informações e apenas 39% bloqueiam propaganda indesejada ou lixo eletrônico. 

Nota-se que esta geração utiliza amplamente as TIC, mas ainda carece de muita 

orientação no quesito segurança das informações. 

Como terceira etapa deste projeto, será analisado o Infográfico criado pela 

Safernet, com os dados da Pesquisa Kids 2012, realizada entre o segundo semestre 

de 2012 e primeiro de 2013, com crianças de todo Brasil, com idade entre 9 a 16 

anos, sobre os hábitos e uso da internet.  O infográfico encontra-se disponível no 

site da Safernet através do endereço eletrônico 

http://new.netica.org.br/educadores/pesquisas/info-habitos-navegacao-2013.png. 

  

http://new.netica.org.br/educadores/pesquisas/info-habitos-navegacao-2013.png


 

Após a análise detalhada do material, os alunos terão que apontar em um 

diário, quais os pontos que chamaram mais sua atenção, justificando sua escolha.  

Ainda nesta etapa, é hora de conhecer a realidade dos alunos do período 

matutino do Colégio Estadual Rio Branco. Para a realização desta pesquisa, todos 

os estudantes serão convidados a visitar o laboratório de informática e a 

responderem o questionário sobre os hábitos de navegação da comunidade escolar 

que foi disponibilizado através do GoogleDocs.  
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4ª ETAPA 

 

Compreender a dimensão pública dos 

ambientes digitais é um passo fundamental na busca 

de um equilíbrio entre oportunidades e riscos na 

Internet. Infelizmente, muitos postam em suas páginas, 

dados que podem deixá-los vulneráveis a golpes de 

phishing8, cyberbullying9 e predadores da Internet.  

A cartilha “Preocupado com o que acontece na 

Internet? Quer conversar?”, desenvolvida em parceria 

pela Safernet e Helpline, tem uma linguagem acessível 

e traz importantes dicas e orientações de como se 

comportar na rede, abordando temas atuais como o sexting, aliciamento de crianças 

e jovens, cyberbullying e, no final, apresenta o Canal Helpline, que é um canal 

gratuito de auxílio, formado por psicólogos que informam, orientam e encaminham, 

quando for o caso, a busca por um serviço de atendimento especializado presencial 

mais próximo do internauta. Esta cartilha encontra-se disponível no site da Safernet 

através do link http://new.netica.org.br/adolescentes/arquivos-cartilhas/cartilha2012-

web-150.pdf. 

Para acessá-la, os alunos entrarão na 4º etapa do curso e após leitura e 

análise do material apresentado, construirão um texto coletivo com os principais 

riscos apresentados pela cartilha que são encontrados no mundo virtual. 

 

 

 

                                                           
8
Essa prática tem o objetivo de “pescar” informações e dados pessoais importantes através de mensagens 

falsas. Através dela, os criminosos podem conseguir nomes de usuários e senhas de um site qualquer, dados de 
contas bancárias e cartões de crédito. 
9
Mensagens com imagens e comentários depreciativos se alastram rapidamente pelo celular e internet. 

http://www.microsoft.com/pt-br/security/online-privacy/phishing-scams.aspx
http://www.microsoft.com/pt-br/security/online-privacy/phishing-scams.aspx
http://new.netica.org.br/adolescentes/arquivos-cartilhas/cartilha2012-web-150.pdf
http://new.netica.org.br/adolescentes/arquivos-cartilhas/cartilha2012-web-150.pdf
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“Preocupado com o que acontece na Internet? 

Quer conversar?” (2012) 

Com o objetivo de conscientizar sobre os riscos da superexposição nas redes 

sociais, será realizada no interior do colégio, a confecção de um painel em que os 

alunos serão convidados a colocarem suas fotos. O tema a ser abordado é se nas 

redes sociais todos postam fotos, fazem check-in10, revelam seus dados pessoais 

(onde moram, estudam, detalhes de suas casas), por que não o fazem também ali, 

nos muros da escola? O que diferencia um ambiente do outro – o real e o virtual? 

 

5ª ETAPA 

 

Um recurso pedagógico muito utilizado em sala de aula é a exibição de filmes 

que permitem, muitas vezes, novas visões do tema apresentado. Com esse intuito, o 

filme “Confiar” será exibido, pois alerta sobre os perigos das amizades virtuais com 

pessoas desconhecidas que podem levar à pedofilia e outras situações inusitadas. 

O filme conta a história da garota Annie que começa uma amizade virtual com 

um garoto de 16 anos que conheceu na rede. No desenrolar da história, Charlie, o 

garoto, admite ter mais idade do que havia dito anteriormente, e após ganhar a 

confiança da garota, marca um encontro no Shopping. 

Sem que seus pais saibam, ela aceita o convite, e este 

encontro será apenas o começo de um pesadelo que 

marcará sua vida e a de sua família para sempre.  

Ficha Técnica: 

Titulo Original: Trust 
Gênero: Drama 

País: EUA 
Ano: 2010 

Duração: 106 minutos 
Classificação: 14 anos 

Direção: David Schwimmer 

                                                           
10

Informar a localização via rede social ou aplicativos.  
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6ª ETAPA 

 

As informações publicadas na rede são permanentes, podem ser 

pesquisadas, copiadas e coladas por todos, até mesmo por futuros empregadores 

que vasculham a vida on-line de candidatos, fato este conhecido como “pegadas 

digitais”.  

Será que os jovens já pararam para refletir sobre este problema? Que as 

mensagens postadas hoje podem voltar a assombrá-los um dia? Já analisaram seus 

rastros deixados no mundo virtual? Estão preocupados com a importância em 

determinar quem pode ver as informações nas redes sociais? Ou estão mais 

propensos a viver o presente? 

Após todos estes questionamentos e para reforçar estes conceitos, os alunos 

assistirão a um vídeo que reforçará a importância da construção de uma imagem 

digital saudável.  

https://www.youtube.com/watch?v=4oHs_473Hec 

Em seguida, os alunos investigarão, no laboratório de informática, suas 

“pegadas digitais”.  Para executar esta tarefa, basta digitar seu nome no Google e 

observar quais os resultados obtidos de suas atividades on-line. 

 

7ª ETAPA 

 

Nesta etapa final, os dados da pesquisa realizada com 

todos os alunos do Colégio serão tabulados, analisados, 

convertidos em gráficos e impressos em banners para 

divulgação na comunidade escolar. 

Chegou a hora dos alunos do 4º Ano de Informática 

desenvolverem um material explicativo, alertando sobre os 

perigos existentes no mundo virtual e os cuidados que devem 

ser tomados para se evitar as ciladas.  

Este conhecimento da realidade tem um papel 

importante como possível agente de mudança de 

comportamento, de valorização da autonomia, de cuidados consigo mesmo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4oHs_473Hec
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