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Mentora do Cidadão Digital e embaixadora 

do programa em 2020. Bacharel em Direito 

pela Universidade de Brasília, com 

certificação em Inovação, História e 

Cultura Americana pela Georgetown 

University em Washington D.C. 

Coordenadora de Advocacy na Iniciativa 

Negra, atualmente é fellow do African 

American Research Institute - Hutchins 

Center (ALARI) da Harvard University, em 

Cambridge, em Estudos Afrolatino 

Americanos. Atua com advocacy em 

direitos humanos e direito internacional 

há anos, com foco em juventude, gênero, 

raça e etnia.



OPORTUNIDADES 
PARA EDUCAÇÃO 
ENTRE PARES



Promoção de debates sobre 
governança da internet e 
cidadania digital entre 
crianças e adolescentes

Devemos aproveitar justamente o potencial 

de diálogo que existe entre adolescentes e 

jovens para estimular discussões sobre 

cidadania digital de forma leve, 

descomplicada e conectada ao que eles 

vivenciam no dia a dia.



USO 

CRESCENTE

POTENCIAL 

CRIATIVO
EXPRESSÃO 

CRÍTICA

Conforme dados da 

pesquisa TIC Kids 

Online Brasil de 2019, 

o uso da Internet por 

crianças e 

adolescentes é 

crescente no Brasil.

Por meio de 

ferramentas 

disponibilizadas pelas 

plataformas, inúmeros 

adolescentes e jovens 

têm se tornado 

criadores de conteúdo 

no país.

Enquanto por 

intermédio do acesso à 

informação na internet 

também desenvolvem 

senso crítico e a 

habilidade de opiniar 

sobre diversos temas, 

cada vez mais jovens. 



Estratégia 
de ação: 
educação 

entre pares

DIÁLOGO ACESSÍVEL POTENCIALIDADES

EXERCÍCIO DO PROTAGONISMO



ESTRATÉGIAS PARA 
UMA EDUCAÇÃO 
ENTRE PARES 



LINGUAGEM
- Uso do meme como gênero 

comunicativo;

- Convidar os alunos a se 

apropriar e materializar as 

discussões sobre cidadania 

digital;

PLATAFORMAS E 

FERRAMENTAS
- Redes sociais de nicho e 

trends;

- Convidar alunos a falar 

sobre as redes que utilizam 

e como as utilizam;



COMPARTILHAR 

VIVÊNCIAS

- Inserir discussões sobre 

cidadania digital de 

forma horizontal, 

aproveitando o que cada 

experiência pode ensinar;

METODOLOGIAS 

ATIVAS
- Ao convidarmos alunos a 

participar da discussão, 

estimulamos seu 

protagonismo, espírito 

crítico e criatividade;



INICIATIVAS E 
FERRAMENTAS ÚTEIS



Metodologias Ativas

Estudos de caso em debates, 
oficinas e rodas de conversa

Gamificação 

Aprendizagem com base em 
problemas

Gincanas e co-criação de conteúdos



Criação de espaços de debate - oficinas, rodas de conversa

Comportamentos positivos

Autocuidado e Saúde Mental



Estratégias de Gamificação 

Quiz para oficina de 
prevenção à violência 
online praticada contra 
crianças e adolescentes - 
Ciberbullying.
Público-alvo: 13 a 17 anos



Produção de conteúdos com foco na prevenção

Material criado por 
estudantes do PAESPE/UFAL 
(2020).
Metodologia
Resposta à um dos desafios 
da Gincana sobre Cidadania 
Digital - a proposta era a 
criação de um material de 
conscientização.



Acesso a conteúdos e campanhas direcionadas

Série de vídeos do programa 
“Cidadão Digital

Guia Meninas em Rede (com 
Unicef)

Miniguia contra discursos de 
ódio
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