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Se estás a ler este texto é porque provavelmente tens 
filhos. As nossas investigações permitem-nos saber 
que muitos pais têm preocupações relativamente 
à segurança online dos seus filhos adolescentes e, 
enquanto pais que também trabalham no Instagram, 
queremos abordar essas preocupações. Todos os 
dias, vamos trabalhar a pensar neles. Ter um filho 
é, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade 
e uma ótima oportunidade. Para todas as incríveis 
oportunidades que a parentalidade proporciona, 
também há alguns desafios. Estamos a criar a primeira 
geração de nativos digitais, para quem o mundo online 
é tão importante como o offline. 

Sabemos que pode ser difícil para os pais 
compreenderem o que os filhos adolescentes fazem 
online e porque passam tanto tempo no telemóvel. 
Embora possa parecer que publicar fotos e vídeos 
é tão natural para os adolescentes como respirar, a 
verdade é que muitos deles pensam cuidadosamente 
no que partilham online. É difícil saber como ter uma 
conversa aberta com os nossos filhos adolescentes 
e mantê-los em segurança enquanto nós próprios 
estamos a aprender a navegar neste novo panorama. 
Nós e todas as pessoas que trabalham no Instagram 
partilhamos estas preocupações.

CARTA DOS PAIS DO 
INSTAGRAM

Foi por esse motivo que criámos este guia. 
Sabemos o quão assustador pode parecer ter 
estas conversas com os teus filhos adolescentes. 
Queremos garantir que tens todas as ferramentas 
necessárias para dar início ao diálogo e esperamos 
que este guia torne a tarefa ligeiramente mais fácil. 

Somos bastante responsáveis no que diz respeito 
a fazer do Instagram uma comunidade que 
apoia os adolescentes a estarem em contacto 
e a partilharem. Por isso, queremos que os 
pais estejam informados e capacitados para 
os orientarem. Achamos que o primeiro passo 
é compreender por que motivo é que utilizam 
o Instagram e saber que ferramentas estão 
disponíveis para garantir que a experiência deles é 
positiva, intencional e segura. 

Para obteres mais informações e veres um vídeo 
no qual descrevemos essas ferramentas, acede a 
parents.instagram.com.
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O Instagram é uma app de redes 
sociais para partilhar fotos, vídeos e 
mensagens. Seja através do Stories, 
do Feed, do Live, do IGTV ou do 
Direct, a nossa missão é aproximar 
as pessoas de quem e daquilo que 
adoram. Para tal, achamos que é 
fundamental o Instagram ser um 
sítio seguro e que ajude as pessoas a 
exprimirem-se. A idade mínima para 
se ter uma conta do Instagram é 13 
anos. Os adolescentes utilizam o 
Instagram para celebrarem grandes 
marcos, partilharem momentos do 
dia a dia, manterem-se em contacto 
com amigos e familiares, criarem 
comunidades de apoio e conhecerem 
outras pessoas que partilham os 
seus interesses e paixões.

Para saberes mais sobre as formas 
como os adolescentes utilizam a app 
Instagram, consulta o glossário no 
final do guia.

O QUE É O 
INSTAGRAM?

Guia do Instagram para pais: o que é o Instagram?
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"QUANDO ESTOU 
A UTILIZAR O 
INSTAGRAM, NÃO 
PENSO NELE COMO 
ALGO QUE ESTÁ NO 
MEU TELEMÓVEL. 
PENSO NELE COMO 
ALGO QUE ME DÁ 
VOZ."  
MALICK MERCIERJORNALISTA ADOLESCENTE,
@CLASSYMALICK

Guia do Instagram para pais
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GERIR A  
PRIVACIDADE

Podes partilhar várias ferramentas 
com o teu filho adolescente que 
lhe dão mais controlo sobre a sua 
identidade e pegada digital. Uma das 
primeiras coisas que deves abordar 
é se a sua conta vai ser pública ou 
privada. Garantir que o teu filho 
compreende que tem controlo sobre 
quem vê e interage com os conteúdos 
que publica online capacita-o para se 
sentir à vontade para ser fiel à sua 
personalidade no Instagram.

Guia do Instagram para pais: gerir a privacidade



PRIVACIDADE DA CONTA
A primeira coisa que podes decidir em 
conjunto com o teu filho adolescente é se 
a sua conta vai ser pública ou privada. Se 
for privada, o teu filho tem de aprovar as 
pessoas que o seguem e pode remover 
seguidores a qualquer momento. Uma 
conta privada significa que os respetivos 
conteúdos não podem ser vistos por 
pessoas que não tenham sido aprovadas. 
Se a conta for pública, qualquer pessoa 
pode ver os conteúdos que o teu filho 
publica no Stories, no Feed ou no Live 
e pode seguir o seu perfil sem precisar 
de aprovação. Depois de optar por uma 
conta pública, é possível mudá-la para 
uma conta privada a qualquer momento. 
Também é possível mudar de uma 
conta privada para pública. É possível 
remover seguidores, escolher quem pode 
comentar, entre outras coisas. O teu filho 
também pode desativar a opção "Mostrar 
Estado de Atividade" para que os amigos 
não vejam que está online.
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GERIR A  
PRIVACIDADE

Guia do Instagram para pais: gerir a privacidade

COMO FAZER
O teu filho pode escolher 
uma conta pública ou privada 
ao selecionar "Privacidade 
da Conta" nas definições. 
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BLOQUEAR INTERAÇÕES 
INDESEJADAS
O teu filho adolescente pode 
bloquear contas com as quais 
não pretenda interagir. Bloquear 
uma conta impede as pessoas 
de verem e comentarem as 
publicações, as histórias e as 
transmissões em direto do teu 
filho. A pessoa cuja conta foi 
bloqueada não recebe uma 
notificação. Podes desbloquear 
uma conta a qualquer momento.

COMO FAZER
Para bloquear uma conta, o teu filho 
tem de tocar em "..." no seu perfil, e, 
em seguida, em "Bloquear". 

GERIR A  
PRIVACIDADE

Guia do Instagram para pais: gerir a privacidade
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"A MINHA MÃE 
AJUDA-ME AO 
GARANTIR QUE 
NÃO HÁ PESSOAS 
NEGATIVAS 
NOS MEUS 
COMENTÁRIOS. OU 
AS IGNORAMOS OU 
AS BLOQUEAMOS."  
LEXI P.,AUTORA 
@CURLANISTAS
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GERIR AS 
INTERAÇÕES

No Instagram, não há espaço para 
qualquer tipo de bullying e, por isso 
mesmo, as nossas políticas proíbem 
a criação de contas e a publicação 
de fotos ou comentários com o intuito 
de praticar bullying ou de assediar 
outras pessoas. Explica ao teu filho 
que sempre que vir uma conta, uma 
foto, um vídeo, um comentário, uma 
mensagem ou uma história com 
o objetivo de praticar bullying ou 
assediar outra pessoa, pode denunciar 
o autor ao tocar em "..." no canto 
superior direito da publicação ou do 
perfil e passar o dedo para a esquerda 
no comentário ou, em alternativa, ao 
tocar sem soltar na mensagem e, em 
seguida, em "Denunciar".  
 
As denúncias são completamente 
anónimas; não partilhamos as 
informações do teu filho com a pessoa 
alvo da denúncia. 

Guia do Instagram para pais: gerir as interações



 

GERIR COMENTÁRIOS
O teu filho controla quem pode 
comentar as suas fotos e os seus 
vídeos. Na secção "Gestão de 
comentários" das definições da app, 
pode optar por permitir comentários 
de todas as pessoas, das pessoas 
que segue e dos seus seguidores, 
apenas das pessoas que segue 
ou apenas dos seus seguidores. 
Também é possível remover 
totalmente os comentários das 
publicações. 
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GERIR AS 
INTERAÇÕES

Guia do Instagram para pais: gerir as interações

COMO FAZER
Nas definições, seleciona "Gestão 
de comentários". O teu filho pode 
tocar em "Permitir Comentários 
De" para controlar quem pode 
comentar as suas publicações.
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BLOQUEAR COMENTÁRIOS
Os adolescentes podem bloquear contas 
com as quais não pretendam interagir. 
Os comentários das contas bloqueadas 
deixam de aparecer. Os adolescentes 
podem desativar os comentários de 
todas as publicações ou de publicações 
individuais.

GERIR AS 
INTERAÇÕES

Guia do Instagram para pais: gerir as interações

COMO FAZER
O teu filho pode bloquear comentários 
ao selecionar "Bloquear Comentários 
De" na secção Gestão de comentários.
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"TER ESTA CONTA 
MUDOU A MINHA VIDA, 
PORQUE TIVE MUITAS 

EXPERIÊNCIAS E 
CONHECI MUITAS 

PESSOAS QUE NUNCA 
IMAGINARIA TER 

CONHECIDO."  
LIZZY HOWELL, DANÇARINA 

@LIZZY.DANCES 
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FILTRAR COMENTÁRIOS
Temos controlos que te ajudam 
a gerir os conteúdos que vês e 
que determinam quando é que os 
comentários são ofensivos ou feitos 
com o intuito de praticar bullying 
ou assediar. Concebemos filtros 
que removem automaticamente 
palavras e frases ofensivas, bem 
como comentários de bullying.  
O teu filho também pode criar a sua 
própria lista com palavras ou emojis 
que não quer que apareçam na 
secção de comentários quando faz 
uma publicação. Para tal, tem de 
aceder a "Filtros" na secção Gestão 
de comentários.

GERIR AS 
INTERAÇÕES

COMO FAZER
O teu filho pode tocar em "Filtro 
Manual" que mostra um campo no 
qual pode introduzir palavras,  
frases ou emojis que não quer que 
apareçam nas suas publicações.
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"AS REDES SOCIAIS 
PODEM SER 
INCRIVELMENTE 
ÚTEIS E 
IMPACTANTES. 
PODEM FUNCIONAR 
COMO UMA 
COMUNIDADE PARA 
AS PESSOAS QUE 
NÃO TÊM UMA."  
ELEANOR WHEELER, ATIVISTA 
@ELLIEWHEELS
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No que diz respeito ao tempo que 
se passa no Instagram, se é muito 
ou o suficiente, não há respostas 
certas ou erradas. Existem várias 
ferramentas que te ajudam a ti 
e à tua família a saber e a ter 
controlo sobre o tempo que o teu 
filho adolescente passa na app. 
Podem decidir em conjunto qual 
é o equilíbrio certo para a vossa 
família. 

GERIR O 
TEMPO

Guia do Instagram para pais: gerir o tempo
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GERIR O 
TEMPO

VER A TUA ATIVIDADE
O painel Atividade mostra ao 
teu filho o tempo que passou no 
Instagram no último dia e na última 
semana, bem como o tempo médio 
que passa na app. Pode tocar sem 
soltar nas barras azuis para ver o 
tempo passado no Instagram num 
determinado dia. 

Guia do Instagram para pais: gerir o tempo
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GERIR O 
TEMPO

DEFINIR UM LEMBRETE DIÁRIO
O teu filho pode utilizar o lembrete 
diário para definir um limite para 
o tempo que quer passar no 
Instagram. Fala com ele/a sobre 
o que sente quando utiliza a app. 
Chega um momento em que já não 
retira tanto do Instagram? Definirem 
o lembrete diário juntos pode ser 
uma boa forma de conversarem 
sobre como é que ele/a utiliza o 
Instagram ao longo do dia.

COMO FAZER
O teu filho pode desativar 
ou alterar o lembrete diário 
a qualquer momento.

Guia do Instagram para pais: gerir o tempo
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DESATIVAR NOTIFICAÇÕES PUSH
O teu filho pode utilizar a funcionalidade 
"Desativar Notificações Push" para tirar 
o som das notificações do Instagram 
durante um período de tempo. Quando 
o período de tempo predefinido 
terminar, as notificações retomam 
as definições normais sem que seja 
necessário repô-las.

GERIR O 
TEMPO

Guia do Instagram para pais: gerir o tempo

COMO FAZER
Como fazer: para desativar as 
notificações, o teu filho pode tocar 
em "Definições de Notificações".
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NÃO TENS MAIS NADA
Os adolescentes podem sentir-se 
pressionados a ver e interagir com 
todas as publicações dos seus 
amigos. Quando navegam por todas 
as publicações no seu feed desde a 
última vez que iniciaram sessão, veem 
uma mensagem que diz "Não tens 
mais nada".  
 
Desta forma, sabem que estão a par 
de tudo o que os seus amigos e as 
suas comunidades têm estado a fazer.

Guia do Instagram para pais: gerir o tempo

GERIR O 
TEMPO

COMO FAZER
A indicação "Não tens mais nada" 
aparece automaticamente.



41Guia do Instagram para pais

"O MEU FILHO ACHA 
QUE [O INSTAGRAM] 

É FUNDAMENTAL 
PARA MANTER O 

CONTACTO COM OS 
COLEGAS DELE."  

RUDDY ROYE, FOTÓGRAFO E PAI 
@RUDDYROYEK
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DEZ PERGUNTAS 
QUE TE AJUDAM 
A COMEÇAR  
A CONVERSA
Estabelecemos uma parceria com Ana Homayoun, 
mestre em pedopsicologia, especialista em redes 
sociais e educação e autora do livro Social Media 
Wellness ("O Bem-estar nas Redes Sociais"), para 
criar um conjunto de dez perguntas que podes 
utilizar como orientação para conversares com o 
teu filho sobre o Instagram. O nosso objetivo com 
estas perguntas é que saibas melhor como é que o 
teu filho utiliza o Instagram e que tenhas a certeza 
de que o faz de forma positiva. 

Do que é que gostas no Instagram?01

03

O que gostarias que eu soubesse 
acerca do Instagram? 02

04

05

Como é que os gostos e os  
comentários te fazem sentir  
relativamente a uma publicação?

Quais são as cinco contas do 
Instagram que mais gostas de seguir?

43

06

Antes de publicares algo no 
Instagram, no que é que pensas? 

07 Conheces os teus seguidores? (Se 
a conta do teu filho for privada, 
pergunta-lhe como decide quem o/a 
segue.) O que fazes quando uma 
pessoa que não conheces tenta falar 
contigo por mensagem privada?

08

Se tiveres várias contas do Instagram, 
o que partilhas em cada uma?

10

Já alguma vez te sentiste 
desconfortável com alguma coisa que 
tenhas visto ou com uma experiência 
que tenhas tido online? 

Guia do Instagram para pais: perguntas para debater

O que farias se visses uma pessoa 
ser alvo de bullying no Instagram? 
(Conheces as ferramentas de 
denúncia e o filtro de comentários 
ofensivos do Instagram?)

09

O que tens a dizer sobre o tempo que 
passas online?
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GLOSSÁRIO  
DE TERMOS  
DO INSTAGRAM

O Instagram Direct é um local onde os 
adolescentes podem enviar mensagens 
uns aos outros individualmente ou em 
grupos. Também podem partilhar fotos e 
vídeos apenas com as pessoas com quem 
estão a trocar mensagens.

DIRECT

O bloqueio é uma ferramenta que os 
adolescentes podem utilizar se alguém os 
estiver a incomodar no Instagram. Quando 
um adolescente bloqueia uma pessoa, essa 
pessoa não é notificada, mas deixa de poder 
interagir com ele/a, seja de que forma for.

BLOQUEIO

Um comentário é uma reação aos conteúdos 
que alguém publica no Instagram. Os 
comentários aparecem por baixo das 
publicações nos feeds dos adolescentes e 
podem ter palavras ou emojis.

COMENTÁRIO

Guia do Instagram para pais: glossário

Queremos cultivar uma comunidade 
positiva e diversificada. Todas as pessoas 
que utilizam o Instagram têm de respeitar 
as nossas Normas da Comunidade, que 
foram concebidas para criar um ambiente 
seguro e aberto para todos. Essas normas 
incluem coisas como nudez ou discurso que 
incentiva o ódio. Não seguir essas normas 
pode resultar em conteúdos eliminados, 
contas desativadas ou outras restrições.

NORMAS DA COMUNIDADE
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A denúncia é uma forma que os adolescentes têm de 
informar o Instagram que uma publicação, uma conta 
ou um comentário é inadequado. Podem denunciar 
qualquer publicação ou comentário que achem que 
desrespeita as nossas Normas da Comunidade.

DENÚNCIA

É no perfil do Instagram dos adolescentes que os 
amigos e seguidores encontram as suas publicações 
e onde podem aceder às suas histórias. Também 
inclui uma pequena biografia. Se os perfis forem 
privados, apenas a foto de perfil principal e a 
biografia estão visíveis.

PERFIL

Guia do Instagram para pais: glossário

As histórias desaparecem da app ao fim de 24 horas, 
a menos que os adolescentes tenham ativado o 
arquivo, o que faz com que as suas histórias que 
expiraram estejam disponíveis apenas para eles. Os 
adolescentes podem partilhá-las nos Destaques das 
Histórias. Qualquer pessoa que possa ver as histórias 
de um adolescente pode fazer uma captura de ecrã 
das mesmas.

HISTÓRIAS

Os adolescentes podem transmitir em direto com os 
seus seguidores em tempo real. Quando estão em 
direto, podem convidar amigos para se juntarem, 
coorganizar uma sessão em direto ou deixar 
comentários e enviar corações. Também podem 
efetuar videochamadas no Direct com um máximo 
de quatro pessoas. 

CONVERSA DE VÍDEO E EM DIRETO

O IGTV é um local para vídeos na vertical 
que podem ter até uma hora de duração. Os 
adolescentes podem encontrar vídeos dos seus 
criadores favoritos e podem tornar os seus 
próprios conteúdos mais longos. O IGTV é uma 
app autónoma, mas também está disponível 
dentro do próprio Instagram. 

IGTV

A publicação é o elemento multimédia que os 
adolescentes estão a colocar no seu feed ou no 
Instagram Stories. O elemento multimédia pode 
ser um vídeo ou uma foto.

PUBLICAÇÃO

O feed é onde os adolescentes podem ver as 
publicações das contas que seguem. Geralmente, 
encaram as publicações do feed como sendo 
mais especiais ou comemorativas. As publicações 
do feed podem ser fotos ou vídeos.

FEED

GLOSSÁRIO  
DE TERMOS  
DO INSTAGRAM

A secção Explorar é o local onde os adolescentes 
veem as fotos e os vídeos das contas e 
identificações nas quais possam ter interesse. 
Esta secção é diferente para todos os utilizadores. 
Os conteúdos mudam consoante as contas e as 
hashtags que cada adolescente segue. 

EXPLORAR



Para obteres mais ferramentas e  
recursos que te ajudam a ensinar ao 
teu filho adolescente hábitos saudáveis 
para navegar nas redes sociais, visita 
parents.instagram.com


