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Uma das melhores formas de 
incentivar os pequenos a ler é 
lendo para eles desde bebês. 
Isso faz com que a criança 
adquira o hábito e, como conse-
quência, ganha um vocabulário 
mais vasto e uma memória 
melhor. Conforme um estudo 
da Universidade de Nova Ior-
que, quando os pais leem pelo 
menos dois livros por semana 
para os filhos, a memória das 
crianças aumenta 14% no vo-
cabulário e 27% na memória. 
Outra conclusão do estudo é 
que o ato de ler para as crianças 
leva à estimulação fonológica, 
cognitiva e comportamental, 
fatores importantes também 
para a alfabetização.

A pesquisa foi feita com 
crianças que além de receberem 
leitura nas escolas e creches, 
passaram a receber leitura dos 
pais, e o resultado é impressio-
nante. Ao final do estudo, além 
dos benefícios constatados nas 
habilidades das crianças, houve 
aumento de 50% no número de 
famílias que passaram a ler com 

Não há dúvida que a educação é a 
ferramenta mais poderosa que existe. 
Somente por meio de uma educação 
justa é que podemos combater a dis-
paridade social. Por isso, se houver 
condição financeira, vale investir 
sempre, tanto por meio de informa-
ção diária, inovação tecnológica e 
acompanhar o conteúdo digital dis-
ponível para aprendermos algo novo 
e ampliarmos nosso conhecimento. 
Alguns sites são recomendados por 
oferecer conteúdo gratuito de cursos 
específicos de diversas áreas. Basta 
fazer um cadastro e estudar. Confira 
abaixo algumas dicas:

– Coursera.org: plataforma de 
cursos online mais conhecida por 
ser gratuita e ter excelente conteú-

do. Os cursos são encontrados em 
português. É uma forma também de 
manter ou aprender um novo idioma 
em cursos disponíveis desde artes, 
design até negócios e linguagem.

 – Programaê: site para quem 
acredita que a tecnologia vai transfor-
mar o mundo. Por lá é possível apren-
der ou ensinar por meio de games, 
desenhos e animações, simplificando 
o aprendizado da programação. 

– Duolingo: aplicativo para apren-
der idiomas. Após a escolha da língua 
que deseja aprender, se estabelece 
uma meta diária e o programa lembra 
você de fazer os exercícios.

– Khan Academy: conteúdo 
segmentado para alunos, professores 
e até pais. Aulas sobre álgebra, His-

tória, Biologia, Economia e muito 
mais.

– Escrita Acadêmica: A aposta 
é tornar o aprendizado da escrita 
acadêmica mais simples e acessível. 
Ajuda com as regrinhas de Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e a colocar referências, 
citações e outras exigências para 
trabalhos acadêmicos. 

– TED: plataforma de vídeos 
de conferências que acontecem na 
Europa para a inspiração diária. O 
conteúdo é interessante e pode ser 
fonte de reflexão e novos projetos. 

– Veduca: direcionado para aper-
feiçoamento de professores. São mais 
de 200 cursos online e gratuitos das 
melhores universidades do país. 

Leia com (e para) uma criança

Para estudar, se inspirar e aprender 
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os filhos pelo menos três dias na 
semana e um aumento de 50% 
na leitura interativa.

Outro fator para ler com os 

filhos é que este é um momento 
de interação entre pais e filhos, 
e pode exemplificar fatos reais 
por meio de histórias, tendo 

assim impacto nas questões 
cognitivas. O ato de folhear um 
livro tornará as crianças mais 
inteligentes e criativas. Para 

os bebês, é possível encontrar 
livros de tecido ou plástico para 
manusear no banho e existem 
também pequenos dicionários 
para que eles se familiarizem 
com as palavras, e relacionem-
-as com as imagens. 

As crianças gostam de copiar 
o que os adultos fazem, portan-
to a relação dos pais com os 
livros, o cuidado e o respeito 
com a atividade devem ser sem-
pre levadas em conta. A leitura 
seve ser atrelada à diversão e 
não a uma obrigação, para que 
ela encare os livros sempre 
como uma fonte de prazer e 
conhecimento. E sempre que 
os pais puderem converter um 
livro em prêmio é interessante 
que ele também seja um objeto 
de desejo. Quando, finalmente, 
a criança estiver desfrutando 
da leitura, participe e peça 
para contar o que leu, dar sua 
opinião e imaginar como será 
o fim da história. Sem dúvida, 
uma das melhores maneiras de 
estimular o desenvolvimento 
dos pequenos.
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Em julho foi criada a Semana Mu-
nicipal de Conscientização contra o 
Bullying, por meio de projeto do vere-
ador Jorge de Godoy (PP). A proposta 
prevê em Flores da Cunha atividades 
preventivas na primeira semana de 

abril. A escolha da data foi feita em 
memória às vítimas do massacre 
ocorrido na Escola Tasso da Silveira, 
no Rio de Janeiro, quando 12 crianças 
foram mortas por um ex-aluno da 
instituição, fato que impactou o país. 

Considerando que já existem leis 
federal e estadual que regem o tema, 
busca-se de certa forma adequar o as-
sunto à realidade do município, tendo 
em vista que o bullying envolve cerca 
de 30% dos estudantes brasileiros.

A tecnologia que conecta pessoas por 
meio da internet e suas redes sociais 
pode causar dor de cabeça aos pais, 
professores e pedagogos. Episódios 
envolvendo bullying virtual, difamação 
e a vingança erótica, conhecida como 
sexting, tem ganhado espaço entre os 
jovens e adolescentes. De acordo com o 
psicólogo e pesquisador da Universida-
de Federal da Bahia, Rodrigo Nejm, que 
é diretor de Educação da Organização 
não Governamental (ONG) SaferNet, 
o vazamento de conteúdo íntimo tem 
superado, em volume, casos registrados 
em comparação aos episódios de cyber-
bullying nos últimos dois anos. “O fato 
é que os adolescentes se apropriam da 
internet com uma sensação de poder e 
anonimato, como se aquilo que estão 
fazendo esteja protegido, que não tem 
consequências. É muito enigmático, 
pois mesmo que conheçam o perigo, 
na hora da brincadeira, do namoro, se 
expõem muito mais a essas situações 
na rede”.

A ONG registrou, no ano passado, 
322 atendimentos em seu canal de ajuda 
sobre situações envolvendo o chamado 
sexting, quando jovens e adolescentes 
trocam imagens de si mesmos (com 
pouca roupa ou nus) e mensagens de 
texto eróticas. Com relação ao ciber-
bullying, a SaferNet registrou 265 
pedidos de ajuda. Em 2014, a entidade 
computou 224 atendimentos por sex-
ting e 177 por ciberbullying. Para o 
especialista, os números são pequenos 
diante da realidade, mas expressam um 
“termômetro” da atual situação no país.

A facilidade de acesso à internet, a 
sensação de segurança provocada pelo 
uso do celular pessoal, a erotização 
precoce e a falta de instrução sobre 

educação sexual estão entre os fatores 
apontados pelo psicólogo para o au-
mento dos casos de sexting. “Crianças 
acessam a internet pelo celular, essa 
sensação de segurança fez com que as 
pessoas se sentissem mais à vontade 
para compartilhar conteúdo íntimo. 
Atualmente já não há mais o obstáculo 
da lan house ou o computador que era 
compartilhado por várias pessoas em 
casa. Além disso, há uma cultura de 
superexposição e erotização precoce 
da infância que estimula ainda mais 
essa situação. O tabu sexual ainda é 
muito grande e nessa fase de experi-
mentação, o adolescente está ‘fazendo 
e acontecendo’ na internet com o calor 
do momento”, analisa o especialista.

Dados do Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI.br) apontam que 81,5 
milhões de brasileiros com mais de 10 
anos de idade acessam a internet pelo 
celular. O número representa 47% dessa 
parcela da população, de acordo com 
dados coletados entre 2014 e 2015.

Pense antes de
compartilhar

O psicólogo é enfático: o jovem deve 
pensar antes de compartilhar imagens 
ou conteúdo. “Quando você for compar-
tilhar, publicar, tente pensar um pouco 
mais do que no momento, porque as 
consequências são muito importan-
tes”, alerta. “O que nos surpreende 
nos ‘nativos digitais’ é que a gente 
supõe que eles são muito habilitados. 
Uma coisa é o tempo de uso e outra 
coisa é a capacidade crítica, de refle-
xão, de fazer escolhas conscientes, e 
ninguém aprende sozinho só porque 
nasceu nesta era digital. Isso exige 
uma conversa sobre cidadania com 

pais e familiares. A gente vê adoles-
cente expondo comentários racistas, 
homofóbicos e se arrependem. Tente 
a reflexão antes do clique”,  disse 
Rodrigo Nejm.

Para a procuradora da República 
Neide Cardoso, coordenadora nacio-
nal do grupo de trabalho de enfrenta-
mento aos crimes cibernéticos do Mi-
nistério Público Federal (MPF), outro 
aspecto que desperta preocupação das 
autoridades é a exposição voluntária 
de informações pessoais dos jovens. 
“Hoje as pessoas colocam a vida toda 
nas redes sociais. Ali o aliciador, além 
de visualizar as fotos, tem informação 
da pessoa – seja da escola, as vezes 
da residência”, afirmou.

Preocupado com aumento da cri-
minalidade incentivado pela insegu-
rança da rede, o MPF criou o projeto 
‘Ministério Público pela Educação 
Digital nas Escolas’. A iniciativa leva 
informação sobre o uso seguro e res-
ponsável da internet para professores 
da rede pública e privada de ensino, 
e já percorreu 12 capitais. De acordo 
com o órgão, os principais riscos são 
o aliciamento online; a difusão de 
imagens pornográficas de crianças ou 
adolescentes; e o ciberbullying.

Segundo a procuradora, os pais de-
vem sempre acompanhar o que seus 
filhos estão fazendo na internet. “A 
própria criança acaba dando algum 
sinal. Quando o pai está se aproxi-
mando, desliga o computador, muda 
a tela, isso é um sinal de que algu-
ma coisa está acontecendo. Sempre 
acompanhar e orientar a criança nesse 
aspecto: evitar contato com quem não 
conheça, evitar publicar fotos que 
identifiquem família, escola”, orienta.

Dicas de uso da web para 
crianças e adolescentes

– O que você compartilha na internet com seus amigos 
não fica só entre vocês. Informações pessoais nas redes 
sociais se tornam públicas.

– O que você divulga na rede dificilmente será remo-
vido depois.

– Os ‘cadeados’ e bloqueios de acesso podem ser 
‘quebrados’ por pessoas mal intencionadas.

– Evite exibir imagens com pouca roupa ou sensuais, 
pessoas mal intencionadas podem distorcer e usar suas 
imagens para te intimidar e ameaçar publicá-las.

– Evite usar webcam com estranhos. Sua imagem 
pode ser manipulada e você ser ameaçado de ter essa 
foto montada em situações humilhantes e divulgada entre 
amigos e familiares.

– Bloqueie o contato dos agressores no celular, chat, 
email e redes de relacionamento.

– Jamais aceite convite para encontrar presencialmente 
um amigo virtual sem autorização. Mesmo que vá com 
seus pais ou adultos responsáveis, vá a locais públicos.

– Exibir conteúdo pornográfico (fotos, vídeos, histórias 
escritas) envolvendo crianças e adolescentes na internet é 
crime. Você pode denunciar no site www.denuncie.org.br, 
ligar para o Disque 100, ir a uma delegacia especializada 
ou se dirigir ao Conselho Tutelar.

Entenda as diferenças
– Bullying: termo da língua inglesa (bully = valentão) 

que se refere às atitudes agressivas, verbais ou físicas, 
intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação e 
são exercidas por uma ou mais pessoas, causando dor e 
angústia e com o objetivo de intimidar ou agredir outra 
pessoa que não tem possibilidade ou capacidade de se 
defender.

– Ciberbullying: bullying virtual. Assim como o 
bullying, o ciberbullying também é uma forma de vio-
lência. Consiste em humilhações e ameaças de colegas 
nas redes sociais ou pelo celular.

– Sexting: é quando adolescentes e jovens trocam 
imagens de si mesmos (com pouca roupa ou nus) e 
mensagens de texto eróticas, com convites e brincadeiras 
sensuais entre namorados, pretendentes e amigos. Trata-
-se de fotos e vídeos feitos com o uso de tecnologias 
(câmeras fotográficas, webcam etc) e trocados através 
da internet e de seus aparelhos celulares.

Fonte: Cartilha ‘Diálogo Virtual 2.0:
Preocupado com o que acontece na 

internet? Quer conversar?’

os adolescentes, a internet e a segurança

Em Flores da Cunha


