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RESUMO:  

 

Este trabalho busca refletir sobre os desafios mais perigosos e famosos da internet que 
marcaram o ano de 2019 e 2020. Os desafios que nesses tempos se tornaram mais 
populares são: a momo, o homem pateta e o jogo do fogo. Hoje em dia, crianças e 
adolescentes realizam esses desafios e colocam, muitas vezes, suas vidas e sua saúde em 
risco. Devido a isso, questiona-se: por que os jovens realizam esses desafios? Por quais 
motivos se colocam em risco? A fim de cumprir seus objetivos, primeiramente buscou-se 
compreender quais são esses desafios e o que eles propõem que as crianças façam. Em 
seguida, refletir por que as pessoas participam desses desafios, mesmo eles sendo tão 
perigosos. Após isso, aplicou-se um questionário para os alunos do Ensino fundamental II 
do Colégio Interativa de Londrina, para, a fim de verificar quais os desafios que eles já 
realizaram e por quais motivos foram coniventes com essas práticas.  

 

 
Palavras-chave: Desafios; Internet;Perigo. 

 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho busca refletir sobre os desafios que viralizaram na internet, e o porquê 

dos jovens fazerem esses desafios. Os desafios são as “brincadeiras” ruins que desafiam 

os jovens a cumprir perigosas tarefas, como inalar desodorante, arrancar o próprio dente 

com alicate, beber gasolina, entre outros absurdos, chamando a atenção, principalmente, 

de crianças e adolescentes, que passam muito tempo vidrados na tela de um celular ou 

computador.  

Os desafios se propagaram quando famosos começaram a fazer os desafios e o público 

que os seguia, tentaram copiar a brincadeira. Alguns desafios começaram em 2001 e até 

hoje as pessoas desenvolvem novos desafios. 



 
Durante a quarentena do ano de 2020 e 2021, causada pela pandemia do COVID-19, as  

pessoas realizaram novos desafios ou até mesmo os criaram. Estes, estão viralizando na 

internet como os outros anteriores e se tornam mais perigosos dia após dia.  

Os desafios da internet que são perigosos, são conhecidos como: 

 O homem pateta que trata-se da imagem de um homem com cara de cachorro que 

supostamente aborda menores de idade, as chamando para conversas privadas em redes 

sociais. Nas conversas ele propõe desafios e ideias de como cometer suicidio.   

A Momo que é muito conhecida nas redes sociais por manipular crianças na internet, tanto 

no whatsapp quanto no youtube, o ataque no youtube é diferente do ataque no whatsapp, 

no youtube utilizam a imagem da estátua da Momo e criam uma montagem, no áudio de 

fundo havia vozes dizendo para as crianças o que devem fazer, assim as manipulando, já 

no whatsapp são pessoas que se fantasiam de momo e mandam mensagens para pessoas 

de qualquer idade, fazendo chantagens para que as pessoas fizessem o que ela mandar, 

se não aconteceria algo muito ruim.  

E o Jogo do Fogo, o próprio nome já mostra que é um perigo completo esse “jogo”, que 

funciona da seguinte maneira, os jovens jogam algum elemento flamejante no corpo como, 

álcool, gasolina, etc. Logo após colocando algo com fogo perto do corpo, fazendo com que 

pegue no corpo todo da pessoa, assim trazendo sérios riscos, queimaduras muito fortes ou 

até mesmo levando a morte. (João Fernando). 

 

          OBJETIVO  

Objetivo geral: O objetivo deste trabalho é entender porque as pessoas fazem os desafios, 

e porque eles viralizam tanto e um desses exemplos são o desafio da Momo, homem pateta 

e o desafio do fogo. 

Objetivos específicos (se houver): 

-Avaliar porque as pessoas participam dos desafios  

-Analisar qual a idade do público que mais realizam os desafios 

- Conscientizar as pessoas do quanto esses desafios podem ser perigosos 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  



 
             Hoje em dia muitas crianças e adolescentes realizam os desafios que encontram na 

internet, sobretudo nas redes sociais. Essas “brincadeiras” colocam a saúde e a vida de 

muitas pessoas em risco, e é preciso que a escola seja uma ferramenta de conscientização. 

Devido a isso, questiona-se: por que esses desafios são tão perigosos? Por que 

normalmente são os jovens que os realizam e quem participa mais dos desafios? Por que 

os desafios da Momo, do Pateta e do fogo chamam tanto a atenção do público mais jovem? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Esta é uma pesquisa dividida em duas partes, a primeira bibliográfica e a segunda 

experimental. Primeiramente, objetiva-se retomar os conhecimentos adquiridos no ano 

anterior, no qual compreendemos o que são os desafios e por quê e como eles viralizam. 

Em seguida, buscou-se compreender 3 desafios específicos: o do pateta, da Momo e do 

fogo. Refletindo sobre as ações que os desafios propõem e por que os jovens os realizam. 

Após isso, foi realizado um questionário para os alunos do Ensino Fundamental II e Médio, 

do Colégio Interativa de Londrina, com a finalidade de avaliar quantos por cento dos alunos 

já realizaram algum desses desafios. Por fim, pretende-se conscientizar as pessoas, por 

meio de uma proposta de intervenção realizada com os alunos do 7º ano M/A da mesma 

escola.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Chegamos à conclusão de que os adolescentes realizam os desafios por influência 

de famosos e amigos, causando graves problemas e possivelmente os levando a morte. E 

descobrimos que em 2020 e 2021 os desafios que estão recebendo mais atenção e ficando 

famosos são o desafio da Momo, do homem pateta e o jogo do fogo. Esses desafios são 

desafios que muitas pessoas criam na internet para “brincar” mas acabaram fazendo muito 

entre 2017 e 2018 causando vários problemas e tragédias por isso os jogos foram tirados 

do ar por um tempo, mas depois de uns anos os jogos voltaram a fazer sucesso, mas 

voltaram cada vez mais perigosos fazendo com que volte a fama em 2020 e 2021 e nesses 

2 anos que tivemos a quarentena os desafios foram mais praticados. As pessoas realizam 

muito esses desafios porque eles são famosos e percorreram a internet inteira, passaram 

por muitos famosos e pessoas conhecidas, dessa maneira ficando muito conhecido e 

fazendo com que crianças e adolescentes pratiquem esses desafios também.    
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