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Passeata Internet Segura reúne diferentes
atores para trocarem experiências de uso

segura de internet

Especialistas de organizações contam ações no Dia da Internet Segura: pesquisa de
hábitos de navegação e concurso de vídeos
06/02/2013 15h35min  |  Susana Sarmiento, atualização dia 07/02/2013, às 16h45

 

No último dia 5 de fevereiro, o Brasil comemorou pela quinta vez o
Dia da Internet Segura, com mobilizações e ações de diversas
organizações em prol do uso consciente em suas navegações.
Segundo a organização Safernet Brasil, no Brasil, 71% das crianças
entre 11 e 12 anos já possuem perfil nas redes sociais. 

Essa campanha mundial Safer Internet Day tem como proposta
mobilizar o Brasil para o Dia Mundial da Internet Segura, que neste
ano é comemorado em 85 países. A idéia surgiu em 2003, na
Europa, por iniciativa da Comissão Européia, pela rede INSAFE, e
tem como principal objetivo conscientizar os internautas para o uso
seguro e responsável da rede. A ação é aberta a qualquer
organização comprometida com o ideal de uma internet segura,
incluindo veículos de comunicação, empresas, ONGs, escolas e
instituições públicas. Essas podem até cadastrar suas atividades no
site da campanha. Neste ano, o Comitê Organizador Internacional
promoveu o tema Direitos e Deveres Online: conecte-se com
respeito.

De acordo com o Norton Cybercrime Report 2012, o cibercrime
movimentou mais de R$ 15 bilhões no Brasil, afetando cerca de 23,5
milhões de brasileiros, nos últimos 12 meses. Já o estudo Insight
Express´Digital Consumer Portrait, diz que 56% dos americanos
usam seus smartphones até no banheiro. Nesses espaços, os
indivíduos costumam: falar (70%), enviar mensagens de texto
(62%), usar os jogos (27%), ouvir música (20%), entrar nas redes
sociais (19%), e fazer check in em cada local pelo Foursquare
(13%).

O site da campanha possui diversas informações, como uma
pesquisa para atualizar os dados sobre hábitos de navegação entre
os pais e crianças, adolescentes e jovens. Clique aqui. O estudo
questiona os hábitos de segurança na internet, que servirão de

dados para ajudar a construir materiais educativos. Ficará disponível até final de março. “A ideia é compilar os
dados para lançamento em abril, ou maio, perto do Dia Nacional de Luta Contra o Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes (18/5)”, pontua Rodrigo Nejm, psicólogo, mestre em gestão e desenvolvimento social e
diretor da Safernet Brasil.

Além da pesquisa, os internautas podem conferir os eventos realizados em várias partes do País; desenhos por

meio de histórias em quadrinhos; os vídeos; e jogos. Há ainda espaço para as organizações registrarem suas
atividades para marcar a data. Esses cadastros são selecionados e filtrados pela equipe da organização. Só
aparece as iniciativas alinhadas com a proposta da campanha. “Não conseguimos ir in loco. Entramos no site,
conferimos as referências, informações sobre o ator que promove, detalhes das organizações, essa parte não
publicamos no mapa, apenas as ações”, esclarece Rodrigo.

Uma das ações citadas pelo responsável pela criação de materiais pedagógicos, treinamentos e pesquisas para
prevenção aos cibercrimes contra direitos humanos no Brasil da Safernet Brasil é a parceria com a Polícia Federal
para distribuição de materiais educativos, principalmente nas escolas e lan houses.  Agentes da Polícia Federal
vão percorrer escolas, lan houses, centros de inclusão digital e cidadania, dentre outros espaços, para realizar
uma ação educativa, distribuindo materiais educativos e orientando usuários e os responsáveis por esses
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uma ação educativa, distribuindo materiais educativos e orientando usuários e os responsáveis por esses
espaços sobre como navegar com segurança e responsabilidade. Neste ano, no Brasil, vai ser divulgado um
canal de ajuda, lançado no final do ano passado. Oferece plantão de uma equipe de psicólogos para conversar
em tempo real por chat, ou e-mail. “A ideia é conversar em tempo real, ou esclarecer dúvida via e-mail. Algum
internauta está em dúvida, aquelas situações clássicas de adolescentes que querem marcar o encontro virtual e
fica na dúvida se dá para confiar. Ou são pais e mães preocupados do tipo de uso na internet. Esse canal serve
como um apoio gratuito”, reforça.

Novidades

A Safernet ainda lançou um site exclusivo a adolescentes. Em uma linguagem interativa, esse público irá
aprender de uma forma lúdica noções de segurança e autocuidado na rede. Lá, é possível encontrar jogos, HQs
e cartilhas. Em parceria com a Childhood Brasil, serão lançadas as vídeo-aulas Promovendo os Direitos de
Crianças e Adolescentes no Ciberespaço. O conteúdo tem como público-alvo os educadores. 

Outra novidade é o Concurso Dia da Internet Segura 2013, que conta com a parceria da GVT. A ideia é
incentivar a participação de adolescentes e jovens nas campanhas de promoção do uso responsável e seguro da
Internet, debatendo a questão da cidadania na web. Os participantes deverão criar vídeos, de até dois
minutos, que ilustrem o tema do Dia Mundial da Internet Segura 2013: Direitos e Deveres Online: conecte-se
com respeito. A premiação inclui tablets, câmeras fotográficas, pendrives e kits da SaferNet Brasil. Divulgado na
última terça-feira (5/2), o edital será divulgado no site oficial do evento. 

Os educadores também contam com a atualização do espaço interessante chamado Rede Nética. De acordo com
Rodrigo, há cartilhas, planos de aulas detalhados com sugestões de aulas pedagógicas para o professor aplicar
em sala de aula, lista de filmes referências, filmes de campanhas de pequenos spots, guias, manuais, roteiros,
HQs, quiz, entre outros materiais. Essa ação acontece desde 2011 e é destinada a professores que podem
incluir e criar novos materiais pedagógicos, encaminhando para a rede e compartilhar com outros professores. 

Desafios

Rodrigo comenta que as grandes empresas de internet não tem o mesmo cuidado com esse tema, como atuam
organizações dos Estados Unidos e países da Europa. “Hoje, por exemplo, a relação com Twitter é bem difícil,
recebemos bastante denúncias por crimes. A empresa não tem respondido nem mesmo para as empresas
federais brasileiras. É uma polêmica”, atenta Rodrigo.

A Google oferece Google.com.br/bomsaber, que oferece Um guia para se manter seguro e protegido on-line, em
que o internet pode conhecer asferramentas de segurança eprivacidade do Google, proteção de senhas, como
manter computador e dispositivos limpos, e evitar roubo de identidade. “Na verdade, nós usuários prestamos
pouca atenção nas regras de uso. A gente nem costuma cuidar dos nossos direitos, tampouco dos deveres.
Ainda as pessoas usam como sinônimo de lazer, de diversão. Ou ainda usam como terra de ninguém,
esquecendo da cidadania. Bom Saber é uma forma de deixar um pouco mais didático as regras do uso, como
funciona, o que pode fazer, evitando constrangimentos”, ressalta Rodrigo. 

Passeata virtual

Outro espaço para os interessados em segurança na internet registrarem seus comentários sobre o Dia da
Internet Segura é a Passeata Internet Segura. Promovido pelo Instituto Paramitas, Mary Grace, diretora
pedagógica da organização, explica que a ideia é mobilizar crianças, jovens, adultos e educadores para
refletirem juntos sobre o uso seguro da web, como se estivessem juntos em um mesmo espaço ainda que
virtual. “Além de criar avatar, pretendemos criar ideias ou dicas de uso na web em que todos podem
compartilhar o que pensam no Facebook mobilizando quem está mais próximo”.

Segundo a diretora, as crianças são as envolvidas nas atividades da organização. Ela contou a experiência em
Feira de Santana, na Bahia, integrado em algumas escolas, que envolvia o game Galaxia Internet, o
desenvolvimento de atividades criativas na web (produção de vídeos, HQs) abordando o uso seguro da
internet, além da passeata. “Sentimos as crianças mais engajadas e até agradecidas por conhecerem outras
possibilidades de uso dessas tecnologias. Muitas vezes elas correm riscos por falta de informação e por não
terem vivenciado outras possibilidades”, sinaliza.
No jogo Galaxia Internet, Mary comentou que algumas crianças relatavam alguns riscos que passaram em lan
houses, sobre o que queriam fazer e não contavam para seus pais, uma reflexão sobre os riscos que corriam e
ao mesmo tempo planejar soluções para essas situações. 

Expectativas

A diretora do Instituto Paramitas sugere aos pais ouvirem as crianças mesmo que não gostem muito do que irão

ouvir. “Precisam saber o que eles fazem na internet e porquê. Uma vez em uma escola um aluno havia acessado
a internet pela primeira vez naquele espaço, pois era o primeiro dia que a internet havia sido disponibilizada e o
primeiro site que ele quis acessar era um site de uma revista de conteúdo adulto. Eu perguntei a ele porque ele
queria acessar aquele site e ele me respondeu: ‘que outro site eu poderia acessar?’. No caso, provavelmente
aquele garoto tinha acesso de alguma forma aquela revista, mas além disso a pergunta que ele fez mostra que
ele realmente não conhecia outras possibilidades , outros sites, que ele pudesse acessar. O nosso papel é trazer
estas possibilidades, é navegar junto e ajudar as crianças a descobrirem que a internet pode ser usada como
entretenimento de qualidade, como um espaço de aprendizagem e disseminação de conhecimento também.
Criamos um guia com várias possibilidades de acesso a web para ajudar crianças, pais, jovens e adultos:
www.seguroecriativoweb.org.br

Já Rodrigo, da Safernet Brasil, comenta o aumento do engajamento da sociedade civil, das escolas, internautas
voluntários, que usam a internet para promover ações de cidadania. “Nosso foco para 2013 é fortalecer a
participação juvenil, ouvir jovens criando estratégias, formulando políticas públicas, fazendo controle social. O
próprio jovem, que é um usuário bastante intensivo, acompanhando não só, mas também falando sério sobre
internet e propondo caminhos da internet segura”, conclui.

     Serviço:

Campanha do Dia da Internet Segura (5/2): www.diadainternetsegura.org.br
Bom saber: www.google.com.br/goodtoknow/

 

http://www.canaldeajuda.org.br/
http://www.netica.org.br/educadores
http://www.google.com.br/bomsaber
http://www.google.com.br/goodtoknow/online-safety/security-tools
http://www.google.com.br/goodtoknow/online-safety/passwords
http://www.google.com.br/goodtoknow/online-safety/device
http://www.google.com.br/goodtoknow/online-safety/identity-theft
http://passeatainternetsegura.org.br/
http://institutoparamitas.org.br/
http://www.galaxiainternet.org.br/
http://www.seguroecriativoweb.org.br/
http://www.diadainternetsegura.org.br/
http://www.google.com.br/goodtoknow/
jussara
Realce

jussara
Realce



14/01/14 Setor3 / Senac São Paulo

www.setor3.com.br/jsp/default.jsp?tab=00002&newsID=a5932.htm&subTab=00000&uf=&local=&testeira=33&l=&template=58.dwt&unit=&sectid=186 3/3

Bom saber: www.google.com.br/goodtoknow/
Passeata Internet Segura: http://passeatainternetsegura.org.br
Cartilha Um guia impresso e on-line Uso Seguro e Criativa da Web:www.seguroecriativoweb.org.br
Rede Nética, iniciativa da Safernet: www.netica.org.br/educadores
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