
Educar para o mundo virtual: 

Internet, jogos e novas tecnologias 



Educar para o mundo real 

e ... para o mundo virtual!  

Escopo Ampliado 



Primeiro passo: interessar-se pelas novidades! 



Os tempos mudaram? 

Alguns dizem que não! 

 
Sempre houve conteúdos 

impróprios… 

 

…de grande atração para os 

jovens e adolescentes. 

 

 

 



Velocidade de 

mudança 

tecnológica !  

 

Acentuado 

“salto de 

geração”! 

 

O que mudou nos “problemas de sempre”? 



Entrando um pouco no 

mundo da Internet  



Consumismo    

Alguns danos provocados pelo mau uso da Internet  

Dependencia 

Perda de referências morais 

Fuga do mundo real  

Alienação 



Ensinar o uso responsável da Internet 

para não ser vítima dos perigos da rede 



Em 95% dos PC 
usados por crianças 
para Internet , não 
há um sistema de 

filtragem de 
conteúdo. 

Você sabia?   

Mais de 70% dos 
adolescentes visita 
sites pornográficos 

com freqüência. 
 
 

87% dos pais acha que 
seu filho com certeza 
não fará parte destes 

70%! 



Isso é real  

 
Outro e-mail enviado à nossa empresa 

 

Sou viciado em pornografias, e não consigo me controlar e isso tem 
me prejudicado de todas as formas, seja familiar, trabalho etc.. 
Pergunto: Este programa  bloqueia qualquer site com conteúdo 
pornográfico? 
Se eu receber e-mail com conteúdo pornô, tbem bloqueia? 
Se eu tentar entrar em qualquer site com conotação sexual o NETFILTER 
bloqueia? tipo bate papos em salas de sexo com imagens ou  outro site 
qualquer? 
Como isso funciona?                                                                    
Aguardo resposta. 

 
NNNN., (Engenheiro, 45 anos, morador de uma capital brasileira) 

A pornografia além de banalizar a 

dignidade do sexo e fazer da mulher 

uma mercadoria de prazer, pode impedir 

um desenvolvimento sadio da 

personalidade 



 

 Muitas vezes o 

autor está em 

outros países, o que 

dificulta encontrar o 

seu paradeiro e, 

conseqüentemente, 

a sua punição. 

 



Faça uma pose 

Aperte Enviar 

Arrependa-se para sempre 



Há de tudo na Internet !  

Para quem quer  

aprender a se matar! 

Site Real: 
http://www.satanservice.org/coe/suicide/guide 

Se você quiser injetar algo para se matar,  é melhor 

que seja a insulina, morfina, fenobarbital ou 

heroína, caso contrário, poderia um ser 

extremamente doloroso e não letal. 

  

 Ontem eu injetei cloreto de potássio (50 mg / kg) 

e não foi letal, mas ardeu como o inferno, agora 

eu tenho bolhas, meu braço está inchado e a dor é 

inacreditável. Tenho tomado dezenas de 

analgésicos potentes para aliviar a dor. 

 

Eu só agora descobri que a dose letal de cloreto de 

potássio é 117mg/kg (que alias é uma grande 

quantidade de cloreto de potássio), mas é bom 

associar a sedativos (barbitúricos) e relaxantes 

musculares antes da injeção de cloreto de 

potássio, porque caso contrário parece que injetou 

ácido. 

 



 

Chá de Noz Moscada  

 

Ferva uns 2 litros de água e depois coloque a noz bem moidinha, quanto melhor moer, melhor o efeito depois... 

dá pra usar as nozes mesmo (umas 6 tá bom) ou então a que já vem ralada, um tubo inteiro Daí, deixa cozinhar 

uns 15 minutos (enquanto isso vc já pode se divertir aspirando o vapor) e depois é só tomar... pode tomar quente 

, morno ou gelado, soh nao coloque açúcar, pq corta o esquema.. Eu tomei uma dose inteira dessas uma vez e a 

viagem durou 30 horas.. mesmo dormindo no meio vc ainda acorda muito loko.. e a melhor vantagem para esse 

chazinho com relaçao a outras drogas é q vc consegue dominar sua viagem, a hora que quiser voltar é só 

querer.. A viagem é mais ou menos o que diz no texto... tipo, rola aquele efeito surround na sua cabeça, entao se 

vc for pra balada depois eh uma boa.. alucinações visuais rolam também.. É isso aí galera, quem tiver a fim de se 

entorpecer, mas sem efeitos desagradáveis, é uma boa pedida! 
 

 

Chá de fita  
 

Você vai precisar de: 

- uma chaleira; um escorredor de macarrão ; um liquidificador; 

- aquelas fitas cassete do Engenheiros do Havaí; 

- ½ litro de Pitu (pinga, pros não iniciados); 

- ½ litro de água; 

- 100 g de guaraná em pó. 

 

Modo de preparo: 

1. Arranque as fitas de seus respectivos carretéis; 

2. ferva a água; 

3. acrescente as fitas e deixe fervendo por 10 minutos; 

4. separe as fitas com o escorredor de macarrão, obtendo o que chamaremos de “liga”; 

5. deixe esfriar por meia hora; 

6. no liquidificador, junte a liga, a Pitu e o guaraná em pó e bata por 3 minutos. 

7. se quiser, acrescente cubos de gelo.  

 

Tome tampando o nariz. Dá duas porções. Mais que isso e você vai pro inferno. 

Para quem quer aprender a fazer droga caseira! 





Aprender primeiro a se relacionar pessoalmente. 



E os celulares? 





Um pouco sobre os Filtros 
O corrimão é 

para a minha 

segurança! 

 ATENÇÃO  

os filtros 

protegem, mas 

não educam! 



Providências 
Educativas 

- Coloque o computador em uma zona 
comum da casa. Na sala, por exemplo. 

- Responsabilize seus filhos 
pelo uso da internet. Mostre-
lhes que para toda ação existe 
uma conseqüência.  

- Fique atento para captar possíveis 
sinais de problemas: uso compulsivo 
de Internet ou videogames, 
mudanças repentinas de humor, 
queda do rendimento escolar, etc.   

- Os filhos precisam ter convicções. 
Não se esqueça que eles têm amigos 
que também usam a Internet. 

- Uso moderado do micro. Fixar 
limites de acordo com a idade.   



Entrando um pouco no mundo dos 

videogames 

Há excelentes jogos  de 

entretenimento, inclusive alguns 

com grande potencial educativo, 

mas, infelizmente, ao lado deles, 

há também jogos nocivos! 



Você sabia?   

O grande 

problema:  

a educação dos 

sentimentos ! 





RapeLay: o game onde 

ganha o melhor estuprador 



O legislador 



Aqueles que abrem mão da 
sua liberdade em nome da 
segurança não terão, nem 
merecem nenhuma das duas. 

Benjamin Franklin 



 A importância da exemplaridade dos pais e autoridades ! 

 

 As crianças precisam ter a convicção de que agem bem.  

 

 Não é possível ser um experto em todas as tecnologias,  mas é 

fundamental saber o que se tem em casa. 

 

 Compartilhar com os filhos este tipo de atividades (jogar videogame , 

navegar na Internet, etc). Dedicar tempo aos filhos! 

 

 Estimular outras alternativas de descanso:  

esporte, ar livre, hobbies, etc. 

 

 Soluções criativas para problemas novos, como filtros de Internet. 

Sugestões finais  



Dr. Pedro Paulo de M. Oliveira Jr. 
 

 

www.netfilter.com.br/palestras 

(11)98755-5544 

ppj@netfilter.com.br 

Questões? 


