






CONTEXTO

- Múltiplas infâncias, múltiplos usos da Internet 

- Violência nas escolas, nas cidades… e na Internet  

- Marcos regulatórios 

- Desafios na implementação das políticas  





http://denuncie.org.br





https://indicadores.safernet.org.br/indicadores.html






Ter comportamentos positivos na 
internet é saber e ensinar fazer 
escolhas conscientes que 
respeitem as regras de 
convivência. Desfrutar das 
liberdades com responsabilidade e 
cuidados com os outros. É 
CIDADANIA num mundo que é também 
DIGITAL.

Base Nacional 
Comum 
Curricular 

Educação para a vida!
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BEM-ESTAR E SAÚDE MENTAL

- Multifatorial 

- Nuances  

- Interdependências (on + off)

- Evitar determinismos



BRINCADEIRA VIOLÊNCIAS 



AMBIENTE ESCOLAR  - PENSE 2019 - IBGE 



AMBIENTE ESCOLAR  - PENSE 2019 - IBGE 

16,5% aparência do 

corpo 

11,6% aparência do 

rosto 

4,6% cor ou raça 

Motivos Bullying

30% sentiram que ninguém se 

preocupava com eles na maioria das vezes 
ou sempre 

21,4% afirmou sentir que a vida não 

valia a pena ser vivida na maioria das vezes 
ou sempre

4% não tem NENHUM AMIGO próximo 

Saúde Mental



Tipo de discriminação testemunhada na 
Internet

(%) Feminino Masculino
Pela cor ou raça 33 20
Pela aparência 
física 26 15

Por gostar de 
pessoas do mesmo 
sexo

21 9

Pela religião 15 7

7% se sentiu 

discriminado(a) na 
Internet.

NA INTERNET ...

43% viu alguém ser 

discriminado na Internet

Fonte: TIC Kids Online 2019 CETIC.br/CGI.BR/NIC.BR,

 9 a 17 anos

27% passou por 

situações ofensivas 



NÃO É SÓ UMA ZOEIRA 

15% agiu de forma 

ofensiva na internet

22% entre 15 e 17 

anos

É DA CONTA DE TODOS!!

Agressores (pessoas ou grupos);

Vítimas (pessoas ou grupos);

Mediadores (agressores ou defensores);

Espectadores / Testemunhas (ativos ou passivos);



Cultura de violência 

BRINCADEIRA VIOLÊNCIAS 

Discriminação

Calúnia/Difamação 

Ódio



saferlab.org.br



PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO 

- Implementação das políticas 

- Atendimento e orientação qualificada

- Capacitação redes de proteção 

- Conscientização (romper o silêncio/tabu)

- Promoção do Autocuidado

- Esforço multissetorial



ead.safernet.org.br

https://ead.safernet.org.br/


ead.safernet.org.br

50 h - Autoinstrucional 

Plataforma das Secretarias

+ 83 mil Educadores 



helpline.org.br/indicadores
www.helpline.org.br/

http://www.helpline.org.br




Criar rotinas saudáveis 
e estimular um uso 
positivo é também 
desafio para os mais 
novos. Assumir o 
controle da experiência 
e sair do “automático”. 

Saúde mental   
e Internet

CIDADÃO DIGITAL AUTOCUIDADO E BEM-ESTAR PÁGINA 8

www.digitalsempressão.com

https://www.digitalsempressao.org.br/index.html








CIDADANIA DIGITAL NO CURRÍCULO - DESAFIOS

- Implementação dos marcos já existentes 

- Formação de educadores e gestores 

- Velocidade das mudanças tecnológicas 

- Mudanças nos currículos já em adaptação à BNCC

- Ensino Superior (Saúde, Computação, Comunicação)

- Bem-estar digital na formação continuada 



CIDADANIA DIGITAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- Inovação 

- Futuro do Trabalho 

- Inteligência Artificial 

- Cidades Inteligentes 

- E não apenas nas focadas à infância diretamente 



EDUCAÇÃO ENTRE PARES
+

COCRIAÇÃO



PARTICIPAÇÃO



PARTICIPAÇÃO É + DO QUE VOZ

ESPAÇOS         VOZ          AUDIÊNCIA       INFLUÊNCIA

(Lundy, 2007)



2021

https://www.safernet.org.br/cidadao-digital/


CIDADÃO DIGITAL

+100K
estudantes 
impactados

+80K
educadores 
impactados

+1000
atividades 
realizadas

+1.5K
horas de 

atividades

www.cidadaodigital.org.br



<ROTINAS DIGITAIS> 

> SEGURAS 
  
> SAUDÁVEIS  

> POSITVAS 

</BEM-ESTAR>









www.helpline.org.br

ESTÁ TUDO BEM PEDIR AJUDA

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


GRATO 


