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Boa parte das crianças e jovens acabam tendo acesso a
conteúdos online muito cedo. Já se tornou comum observar

uma criança pequena manuseando o celular dos
responsáveis, acessando joguinhos ou plataformas de vídeo. 

 
A grande problemática existente em um contato tecnológico
tão precoce está na série de riscos que essa rede oferece à
crianças e jovens. Por isso, é importante que os cuidadores
estejam preparados para participar ativamente do processo

de descoberta e letramento midiático dos pequenos.  
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Primeiros passos

Proibir não é a solução
Vivemos em uma sociedade
conectada e é natural que as
crianças queiram fazer parte

dela. Já não existe mais a ideia
de “entrar” e “sair” da internet e

boa parte das nossas 
 experiências e afetos são

pautados pela cultura
digitalizada.

Informe-se
É muito importante que os

responsáveis estejam capacitados
para estimular uma relação crítica
com as redes e o primeiro passo

para que isso aconteça é tomando
consciência da necessidade de
também se educar midiática e

digitalmente para, então, apoiar suas
crianças. Admitir essa ignorância em
meio à desordem informacional é um

ótimo começo. 

Estimule atividades off-line
A integração correta ao ambiente

online é muito importante, mas, para
que isso ocorra de forma eficaz,

também é necessário que os pequenos
possam encontrar diversão off-line.
Isso evita a dependência, estimula o

estreitamento de laços e confere
autonomia para saber quando é
preciso se desconectar. Por isso,
sempre tire um tempo para jogar,

dançar e desenhar com sua criança.



Como ler conteúdos
online?
A Internet é uma verdadeira confusão de
informações por isso é preciso mais
criticidade na hora de consumir esse
conteúdo. O primeiro passo é saber
identificar o que é notícia, sátira, publicidade
e fake news. Afinal, toda forma de
comunicação tem seu próprio objetivo.



Notícia

Como você se mantém informado sobre o que acontece
em sua comunidade, cidade ou país?
Qual a sua reação ao acessar uma informação
aparentemente importante, mas de origem desconhecida?

As notícias são conteúdos fatídicos elaborados por um
profissional de comunicação capacitado para a apuração de
redação, em geral está vinculado à alguma entidade
jornalística que lhe confira credibilidade. 

O trabalho do jornalista atende alguns protocolos ou regras,
como confirmação de dados com fontes qualificadas, autoria
conhecida e responsabilidade por aquilo que está sendo
informado. Para refletir:



Sátira

Você já criou um meme? Se sim, que imagem utilizou?
Um meme pode ser perigoso? Por quê?
Se um meme compromete a imagem de uma pessoa pública ou uma
marca, você o divulgaria? E se for um político?

A sátira tem como característica principal a forte carga de ironia e
sarcasmo. Embora nem sempre ela tem como objetivo induzir ao riso,
geralmente, este estilo literário se aproxima da comédia. Trata-se,
portanto, de uma crítica social feita às pessoas e aos costumes de
maneira caricata. Por este motivo, muitas sátiras têm como alvo os
políticos, artistas e pessoas de relevância social.

Na internet, por muitas vezes, aparece como um Meme, ou seja, uma ideia
ou conceito que circula com rapidez pela internet, geralmente de forma
visual e com tom de humor. Tem o potencial de ser remixado. Para refletir:



Publicidade

Você está atento aos hábitos de consumo da sua criança?
Você sente que seus hábitos de consumo são diretamente influenciados pela
Publicidade disponível na Internet.
Sua criança consome conteúdo que o estimule a desejar determinado
produto? Essa influência é direta ou camuflada?

A publicidade é qualquer comunicação mercadológica com objetivo divulgar e
estimular o consumo de algum produto, marca ou serviço. Muitas marcas usam
apresentadores e influenciadores adultos do universo infantil ou desenhos
animados, como forma estratégica para captar a atenção da criança. Uma
exposição precoce às diversas modalidades publicitárias pode impactar
diretamente na educação financeira e midiática infantil.
Para refletir:

Obs.: É importante lembrar que, no Brasil, a publicidade infantil é um ato
criminoso.

https://criancaeconsumo.org.br/glossary/alana/
https://criancaeconsumo.org.br/noticias/maes-sabem-publicidade-com-dinossauro-falante-e-abusiva/


Fake News

Quais impactos uma fake news pode ter sobre a sociedade?
O que você faz ao se deparar com uma fake news na rede social
de um amigo?
Uma opinião pode ser considerada fake news? Por quê?

Informação falsa produzida com a intenção de enganar. As fake
news tentam “pegar carona” na credibilidade de veículos
jornalísticos conhecidos e, geralmente, são divulgadas por canais
que tentam imitar o visual, o nome e/ou o slogan de jornais sérios. 



Esse material foi elaborado com base nos artigos do grupo
EDUCAMIDIA <https://educamidia.org.br/>


