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Panorama das redes sociais digitais no Brasil 

Pesquisa Digital Brazil 2019 (DataReportal) 

População total: 211,8 milhões 

• Linhas de celular: 205,8 milhões (97%) 

• Usuários de internet (16 a 64 anos): 150,4 milhões (71%) 

• Usuários ativos em redes sociais: 140 milhões (66%) 

• Número médio de contas em redes sociais digitais por pessoa: 9,4 

Redes sociais digitais mais utilizadas:  

1. YouTube 96% 

2. Facebook 90% 

3. WhatsApp 88% 

4. Instagram 79% 

Tempo de uso diário:  

• Internet: 9h17min 

• Mídias sociais: 3h31min 

Atividades online (16 a 64 anos):  

• Assistir vídeo: 98% 

• Ouvir música: 70% 

70% no mundo disseram que passaram mais tempo no celular durante a pandemia; 
53% assistindo vídeos; 43% em redes sociais. 

Catequese em “saída digital”: “Entre estas estradas estão também as digitais, 
congestionadas de humanidade, muitas vezes ferida” (Francisco, Mensagem para o Dia 
Mundial das Comunicações, 2014). 

Catequese na rede, sobre a rede, a partir da rede. 

 

O digital e o Novo Diretório para a Catequese 

Capítulo VII – “A metodologia na catequese” 

4. A linguagem – As linguagens e os instrumentos digitais 

• 213. “A linguagem da catequese cruza inevitavelmente todas as dimensões da 
comunicação e os seus instrumentos.” 



• 214. “Na Igreja, muitas vezes, é habitual uma comunicação unidirecional: prega-se, 

ensina-se e apresentam-se sínteses dogmáticas. Além disso, só com um texto 

escrito é difícil falar aos mais jovens, habituados a uma linguagem que consiste na 

convergência da palavra escrita, som e imagens. As formas da comunicação digital 

oferecem, pelo contrário, maiores possibilidades (...).” 

• 215. “As tecnologias de informação e de comunicação, as redes sociais e os 

dispositivos digitais favorecem os esforços de colaboração e de trabalho em 

comum, o intercâmbio de experiências e de conhecimento mútuo.” 

 

Capítulo X – A catequese diante dos cenários culturais contemporâneos 

3. Catequese em contextos socioculturais 

Catequese e cultura digital 

• 359. “O digital (...) não corresponde somente à presença dos meios tecnológicos 
(...). Vive-se numa cultura amplamente digitalizada que tem impactos muito 
profundos na noção de tempo e espaço, na percepção de si mesmo, dos outros e 
do mundo, na maneira de comunicar, aprender, obter informações, entrar em 
relação com os outros. (...) nova cultura, modificando antes de mais a linguagem, 
modelando a mentalidade e reelaborando as hierarquias de valores”. 

• 370. “A Igreja é chamada (...) atualizar as suas modalidades de anúncio do 
Evangelho para a linguagem das novas gerações, convidando-as a criar um novo 
sentido de pertença comunitário, que inclua e não se esgote naquilo que elas 
experimentam na rede.” 

 

Formar para a informação 

• Conscientizar para a comunicação: educomunicação, educação midiática.  

• Novo Diretório para a Catequese 361 – “É preciso reconhecer que o ambiente digital é 
também um território de solidão, manipulação, exploração e violência (...). É preciso 
lembrar que muitas plataformas favorecem frequentemente o encontro entre pessoas 
com as mesmas ideias, dificultando o confronto entre as diferenças. Estes circuitos 
fechados facilitam a divulgação de informações e notícias falsas, fomentando 
preconceitos e ódio”. 

 

Pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019 

• Crianças e adolescentes que foram tratados de forma ofensiva na internet: 24% 
meninos, 31% meninas. 

• 43% das crianças e dos adolescentes de 9 a 17 anos viram alguém ser discriminado 
na internet: 1) pela cor ou raça; 2) pela aparência física; 3) por gostarem de pessoas 
do mesmo sexo; e 4) pela religião. 

 

• WhatsApp bloqueou mais de 1,5 milhão de contas no Brasil entre out/2018 e set/2019 
por uso de robôs, disseminação de fake news e discurso de ódio, e disparo em massa 
de mensagens (14 msgs diferentes a cada 30s).  

 



• Gaudete et exsultate 115 – “Pode acontecer também que os cristãos façam parte de 
redes de violência verbal através da internet e vários fóruns ou espaços de 
intercâmbio digital. Mesmo nas mídias católicas, é possível ultrapassar os limites, 
tolerando-se a difamação e a calúnia e parecendo excluir qualquer ética e respeito 
pela fama alheia”. 

• Diretório Nacional de Catequese 88 – “A catequese (...) é importante ajuda na 
educação do senso crítico em relação à mídia [e] estimula os fiéis a serem 
protagonistas da comunicação cristã”. 

• Novo Diretório para a Catequese 216 – “É uma prioridade, também para a catequese, 
educar para o bom uso destes instrumentos e para uma compreensão mais profunda 
da cultura digital, ajudando a discernir os aspetos positivos dos aspetos ambíguos”.  

• Novo Diretório para a Catequese 368 – “É urgente a educação para as mídias, porque 
estamos diante de uma forma de analfabetismo digital. Na imensa produção digital os 
analfabetos contemporâneos serão os que não sabem perceber a diferença de 
qualidade e de verdade dos diversos conteúdos digitais que encontram pela frente”. 

 

Discernir a Verdade 

• “Nós não possuímos a verdade, é a Verdade quem nos possui [é algo vivo!]. [Se nos 
deixarmos guiar e mover por ela, permaneceremos nela; se estivermos com ela e nela, 
se formos peregrinos da verdade, então ela estará em nós e por nós.]” (Bento XVI, 
2012). 

• “Para discernir a verdade, é preciso examinar aquilo que favorece a comunhão e 
promove o bem e aquilo que, ao invés, tende a isolar, dividir e contrapor. Por isso, a 
verdade (...) brota de relações livres entre as pessoas, na escuta recíproca. Não se 
acaba jamais de procurar a verdade” (Francisco, Mensagem para o Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, 2018). 

 

Concluindo para começar:  
catequese como testemunho (também em rede) 

• Novo Diretório para a Catequese 371 – “No processo do anúncio do Evangelho, a 
verdadeira questão não é como utilizar as novas tecnologias para evangelizar, mas 
como se tornar uma presença evangelizadora no continente digital.” 

• Novo Diretório para a Catequese 214 – “Além do conhecimento tecnológico, é 
necessário aprender modalidades comunicativas  eficazes, além de garantir uma 
presença na rede que dê testemunho dos valores evangélicos”. 

• Novo Diretório para a Catequese 371 – “Só uma catequese que faz o caminho que 
vai da informação religiosa ao acompanhamento e à experiência de Deus será 
capaz de oferecer o sentido”. 

• “O exemplo tem mais força do que mil palavras, do que mil panfletos, do que mil 
‘likes’, do que mil ‘retweets’, do que mil vídeos do YouTube” (Francisco, Encontro 
Mundial dos Movimentos Populares, 05/11/2016). 


