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O que os pais precisam saber sobre o

MOMO
Momo é um “desafio” maldito que tem assombrado as redes sociais. Ele já existia a algum tempo, mas 

agora voltou a ficar em evidência. Apelidado como “jogo de suicídio assassino”, essa desgraça tem 
aparecido no WhatsApp, no Facebook, no YouTube e o pior, no YouTube kids. 

A imagem desse boneco é assustador para crianças. Ele aparece e mostra imagens violentas. Sempre 
pedindo para que os usuários tomem atitudes perigosas, como acordar em diferentes horas da noite e até 
machucar a si mesmo com facas e objetos cortantes. Sempre assustando as crianças a cometer esse tipo 

de atrocidade.

Vídeos para crianças 
sendo usados

Assustador para 
as crianças

Vídeos sugeridos 
no YouTube 

Foi reportado que vídeos supostamente inocentes 
no YouTube e no YouTube kids como: desenhos, 

músicas e vídeos de crianças abrindo brinquedos. 
Foram editados por indivíduos desconhecidos para 

incluir conteúdo que promove violência e/ou 
conteúdo inapropriado. Mesmo o YouTube 

monitorando e removendo vídeos que incluem 
conteúdos inapropriados, os vídeos podem ter 
milhares de visualizações do upload até que os 

mesmos sejam reportados e removidos. Para os 
pais é difícil identificar esses conteúdos já que os 

vídeos só sofrem a intervenção do conteúdo 
inapropriado no meio do vídeo.

Contas populares no YouTube também tem feito o 
upload de vídeos, mostrando sua experiências com 
o desafio do MOMO. Alguns desses vídeos tem uma 

mensagem de aviso que o vídeo a ser assistido 
pode ter “ conteúdo inapropriado e ofensivo pra 

algumas audiências” e que “ a discrição do usuário 
é necessária”. Porém, mesmo assim esses vídeos 
podem ser facilmente acessados clicando em “ Eu 
entendo e desejo prosseguir.” A imagem do MOMO 
pode enormemente assustadora para as crianças e 

para os jovens. Também é importante dizer que 
essa imagem pode passar por filtros parentais e 

configurações de segurança para as crianças.

Aplicativos de vídeos como o YouTube contém uma 
configuração de “próximo” que automaticamente 
inicia um outro vídeos baseado no vídeo que você 

acabou de assistir. Por causa do algoritmo do 
YouTube, os usuários visualizam os “vídeos 

sugeridos”, com conteúdo que possa interessar. As 
thumbs (ou capas) são usadas propositalmente 

para chamar a atenção e encorajar usuários a clicar. 
Durante a pesquisa do instituto nacional de 

segurança online americano, foi descoberto que ao 
assistir um vídeo do MOMO, você é apresentado 
com incontáveis outros vídeos que contém essa 

criatura. Conteúdos que seriam inapropriados para 
crianças menores de 18 anos. 

Essa arte é uma copia e tradução do  ( National Online Safety). Com algumas liberdades minhas como dizer 
que o MOMO é um desafio maldito. Mas, a ideia é informar os pais. Por favor, compartilhe o conteúdo com 

seus amigos e vizinhos que tiverem crianças pequenas.

Dicas para os pais:
EXPLIQUE QUE NÃO É 

DE VERDADE

SEJA PRESENTE

CONVERSE SEMPRE 
COM SEU FILHO

É importante para você como mãe ou pai estar 
presente enquanto seu filho está online. Isso vai 
dar um maior entendimento do que seu filho está 

fazendo nos seus computadores e celulares. 
Isso vai te dar a oportunidade de entender, 

discutir e apoiar ou não com o que seu filho está 
se envolvendo. Também dá a oportunidade de 
identificar mudanças em seu comportamento 

caso algo esteja acontecendo.

Assim como histórias e filmes de terror, o 
conceito pode ser assustador e aterrorizante 
para as crianças. Apesar disso ser óbvio, é 

importante deixar claro que a imagem do MOMO 
não é uma pessoa real e que ele não pode 

machucá-los. Também diga para seu filho não ir 
procurar esse tipo de conteúdo on line pois isso 

pode só assusta-lo mais. 

Além de monitorar a atividade online dos seus 
filhos é importante conversar sobre ela também. 

Isso vai ajudar você a entende seu 
comportamento online, mas também vai dar uma 
oportunidade para seu filho confiar em você. Ele 
vai ter um canal para fazer perguntas, discutir e 

confiar seus medos. 

CONFIGURAÇÕES &
CONTROLE PARENTAL

Tenha certeza de que de que seus controles 
parentais estejam configurados. Isso vai ajudar 

você a proteger seu filho de conteúdos 
inapropriados e vai ajudar a monitorar sua 

atividade. Também configure seu computar para 
tentar extrair mais proteção para seu filho. 

Como, por exemplo, desativar o “auto play” do 
YouTube.

PRESSÃO SOCIAL
Tendências e desafios virais podem ser muito 

tentadores para as crianças. Mesmo sendo 
perigoso ou assustador. Converse com seu filho 
para que ele entenda que não deve sucumbir a 
pressão dos amigos, on-line ou off-line. Faça 

com que eles tenham coragem e resistir e 
conversar com você sempre que precisar.

VERDADE 
OU MENTIRA ?

Como mãe ou pai é natural sentir medo e 
assustar com todo o mal espalhado pelo mundo 
online que pode ameaçar seu filho. Porém, nem 

tudo que você vê online é verdade. Cheque 
sempre a validade das coisas e compartilhe só o 
que você acredita ter razão real de preocupação.

REPORTE E BLOQUEIE
Você não pode sempre confiar só nos controles 
parentais para bloquear conteúdo inapropriado 

ou violento. Indivíduos mal intencionado sacham 
formas de burlar essa proteção afim de proliferar 

esse tipo de conteúdo. Por isso pedimos que 
você reporte sempre que você encontre 

conteúdo desse tipo. Além disso sempre de print 
nas telas para dar provas as os órgãos 

responsáveis.

OFEREÇA SUPORTE

Converse com a escola do seu filho e converse 
com eles sempre que perceber que há alguma 
coisa errada. 

Se você sentir seu filho nervoso ou com algum 
tipo de alteração de humor, converse e indique 
quem são os adultos que ele pode se abrir, 
mesmo que não seja com você.

Se seu filho ver qualquer coisa que o assuste é 
importante que eles saibam onde pedir ajuda. 
Então, fique sempre disponível e fique atenta às 
interações com os amiguinhos. Porque nem 
todos os pais têm o mesmo cuidado que você.


