
PESSOAS

OPORTUNIDADES

 • As redes sociais permitem que as pessoas compartilhem 
seus interesses, fotos e eventos de sua vida, mesmo 
que morem em diferentes partes do mundo. Esses 
relacionamentos podem oferecer apoio e incentivo.

 • Em muitas partes do mundo, a internet é uma boa maneira 
de se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Por 
exemplo, a internet pode ser usada para promover ações 
comunitárias, a equidade de gênero e a inclusão das pessoas 
com deficiência.

DESAFIOS

 • As redes sociais podem dar uma falsa impressão da vida das 
pessoas, fazendo com que pareçam melhores e mais bem-
sucedidas do que são. Isso pode causar depressão e baixa 
autoestima se as pessoas se compararem constantemente 
com as outras.

 • As pessoas podem ser menos respeitosas umas com as 
outras on-line do que seriam pessoalmente, levando a 
conflitos e bullying (intimidação).

 • A internet facilitou a produção e o compartilhamento 
de materiais sexualmente explícitos, que exploram 
pessoas vulneráveis.

 • Crianças e jovens podem conhecer adultos on-line que 
mentem sobre quem são, colocando-os em risco de abuso 
e exploração.

ALGUMAS DEFINIÇÕES

Redes sociais 
Sites e programas de computador que permitem que as 
pessoas se comuniquem e compartilhem informações na 
internet usando um computador ou telefone celular. Alguns 
exemplos são: Facebook, WhatsApp e Instagram.

Internet 
O grande sistema de computadores conectados ao redor 
do mundo, que permite que as pessoas compartilhem 
informações e se comuniquem.

DICAS PARA MANTER SUA SEGURANÇA ON-LINE
 • Nas redes sociais, compartilhe apenas informações que você 

não se importa que sejam vistas tanto por amigos quanto 
por estranhos.

 • Mantenha as informações pessoais em sigilo.

 • Se vir algo on-line de que não gosta ou que achar 
perturbador, conte a alguém em quem confia.

 • Escolha suas senhas com cuidado para que não sejam fáceis 
de serem adivinhadas por outras pessoas. Não use a mesma 
senha para muitos sites diferentes. Não forneça suas senhas 
a outras pessoas. Mantenha-as seguras.

 • Nunca vá sozinho/a se encontrar com alguém que você 
conhece apenas on-line.

AS OPORTUNIDADES E OS DESAFIOS 
DA CONEXÃO À INTERNET

APRENDIZAGEM

OPORTUNIDADES

 • A aprendizagem costumava se limitar 
a escolas e bibliotecas. Quando ela é 
dificultada por conflito, deficiência, 
gênero, pobreza ou outros motivos, 
a aprendizagem on-line pode trazer 
muitas novas possibilidades.

 • A internet permite que as pessoas 
aprendam sobre a vida em outras 
partes do mundo, entendam questões 
globais (como a mudança climática 
e a poluição plástica) e acompanhem 
políticas e eventos nacionais 
e internacionais.

DESAFIOS

 • Nem tudo na internet é verdadeiro 
ou útil. As informações podem ser 
alteradas por motivos políticos ou 
porque uma empresa deseja vender 
alguma coisa.

 • As promessas de qualificação ou 
emprego associadas a um curso on-
line podem não ser verdadeiras.

ACESSIBILIDADE

OPORTUNIDADES

 • As pessoas que tradicionalmente têm menos 
oportunidades devido a deficiências ou ao 
gênero, por exemplo, podem interagir on-line 
como iguais. Elas também podem encontrar 
trabalho que não seriam capazes de realizar de 
outra forma (por exemplo, trabalhar em um 
computador em casa).

DESAFIOS

 • As pessoas sem acesso à internet podem 
ficar para trás.

ALERTAS

OPORTUNIDADES

 • A internet pode ser usada para alertar as pessoas sobre 
evacuação, caso uma tempestade esteja se aproximando ou se 
houver risco de inundação, etc.

 • É possível fornecer informações para ajudar as pessoas a se 
prepararem para desastres, como, por exemplo, procedimentos 
de evacuação, localização de abrigos e como reduzir o risco 
de doenças.

DESAFIOS

 • Nem todos estão conectados à internet (e pode não haver 
conexão com a internet durante ou após um desastre), portanto, 
também são necessárias outras formas de comunicação.

VOZ

OPORTUNIDADES

 • A internet permite que as pessoas 
juntem suas vozes e reivindiquem 
mudanças em âmbito local, 
nacional e internacional, exercendo 
uma grande influência sobre 
os responsáveis pela tomada 
de decisões.

DESAFIOS

 • As campanhas on-line nem sempre 
são positivas. Os rumores e as 
informações falsas podem aumentar 
a discriminação e o preconceito. 
Às vezes, as pessoas podem ser 
incentivadas a responder aos 
problemas com violência.

EMPREGOS

OPORTUNIDADES

 • Ter acesso à internet oferece oportunidades para encontrar 
trabalho adequado e desenvolver habilidades e ideias para 
iniciar novos negócios.

DESAFIOS

 • As grandes empresas podem vender produtos e serviços 
mais baratos on-line, tirando as oportunidades de negócio 
dos comerciantes locais.

Graeme McMeekin é o diretor da Tearfund na Escócia 
E-mail: graeme.mcmeekin@tearfund.org

O relatório do Unicef Children in a digital world (Crianças 
e adolescentes em um mundo digital) explora esse tema em 
detalhes. Veja a página de recursos para obter mais informações.

INTERNET
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