
 
Proposta de Redação  

A palavra sharenting é um anglicismo que vem da palavra share, que significa “compartilhar” e                              
parenting, que significa “paternidade”. Isto ocorre quando os pais documentam o que acontece                         
com os seus filhos por meio de redes sociais. As mais populares são o Facebook e o Instagram.                                   
No entanto, o fato de essa prática ser bastante difundida não impede que ela também seja                               
controversa, uma vez que há uma grande preocupação com as consequências que podem                         
surgir devido à superexposição do menor. Com base no seu conhecimento sobre o gênero e                             
nos textos motivadores, escreva um artigo de opinião com o tema: Postar fotos dos filhos é                               
invadir a privacidade?  
 
TEXTO I 
 
Fotos postadas sem autorização em redes sociais viram polêmica entre pais e filhos 
 
O A atriz Gwyneth Paltrow publicou uma foto com a filha Apple, de 14 anos, em uma estação de esqui, e levou                      
a maior bronca. “Mãe, nós já conversamos sobre isso. Você não deve postar nada sem o meu consentimento",                  
escreveu a filha. O mesmo caso se repete com a jornalista Rogéria, mãe de Giovana de 12 anos, e a profissional                     
de relações públicas Valéria, mãe de Marina, de 22. 
 
As três enfrentaram a fúria das filhas quando perceberam que as suas fotos foram parar nas redes sociais da                   
mãe. Giovana ainda consegue levar a situação com bom-humor, mas, no caso da Valéria e da Marina, a relação                   
entre mãe e filha chegou a ficar abalada. 
 
O Fantástico conversou com uma psicóloga e ela alerta para os riscos emocionais que os pais podem causar aos                   
filhos ao postar determinadas fotos nas redes sociais. Na Itália, casos como estes já chegaram até aos tribunais. 
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TEXTO II 
 
Privacidade das crianças na internet: quem deixou você postar isso? 
 
O bebê se sentou sozinho. Click. Aprendeu a segurar o pé. Click. Se lambuzou inteiro de papinha. Click. Caiu                   
um dente de leite. Click. Se antes os registros da infância eram guardados como preciosidades em empoeirados                 
álbuns de família, no mundo frenético e digital da pós-modernidade eles encontraram uma nova plataforma: as                
redes sociais. E nem é preciso esperar por uma ocasião especial para publicar fotos e vídeos. O café da manhã, o                     
caminho para a escola, a hora do almoço e até o banho... Tudo é pretexto para um novo post. 
A prática de compartilhar fotos dos filhos nas redes se tornou tão popular que tem até nome: sharenting. O                   
neologismo, resultado da fusão das palavras inglesas share, que significa compartilhar, e parenting, de pais, foi                
usado pela primeira vez em 2012, por um jornalista do The Wall Street Journal. Desde então, o sharenting é                   
tema de artigos e discussões sobre os limites da exposição de crianças nas redes. E não é para menos. Uma                    
pesquisa realizada pela Kaspersky Lab, empresa de segurança virtual, mostrou que 96% dos usuários no mundo                
inteiro compartilham suas informações digitalmente e 66% dos pais dividem com a rede fotos e vídeos dos                 
filhos. Outro estudo, do C.S. Mott Children’s Hospital National Poll on Children’s Health (Estados Unidos),               
revelou que mais da metade das mães e pelo menos um terço dos pais usam a internet para discutir questões                    
relativas aos filhos. 
Nem por isso é menos importante parar para refletir sobre o que a exposição precoce de crianças pode provocar.                   
Elas ainda não têm discernimento para escolher como (e se) querem estar presentes no mundo virtual, mas                 
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sofrerão os efeitos do que está nas redes no futuro. “Tenho a impressão que virou um diário coletivo. O que                    
fazíamos na intimidade, para guardar e mostrar aos filhos quando crescessem, agora é público”, explica a                
neuropsicóloga Deborah Moss, mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo. No              
ano passado, por exemplo, repercutiu nas redes o caso de uma jovem austríaca de 18 anos que está processando                   
os pais pelas imagens que eles haviam postado de sua infância no Facebook. De acordo com ela, as mais de 500                     
fotos suas colocadas nas redes desde 2009 trouxeram muitos constrangimentos. 
Além da perenidade das imagens na rede, há outra grande questão a se considerar: não há como prever de que                    
forma elas vão repercutir. Em alguns casos, como o da menina norte-americana Chloe, 6 anos, que se tornou                  
uma celebridade da rede, o sucesso foi “do bem”. A menina caiu nas graças da internet por causa de um vídeo                     
postado pela mãe quando ela tinha 2 anos. A página ChloeBR, do Facebook, tem mais de 9 milhões de                   
seguidores. Chloe se tornou a rainha dos memes e esteve no país no começo do ano a convite do Google para                     
visitar seus fãs. 
 
Mas a internet também pode ser cruel. Em janeiro de 2016, a americana Alice Ann Meyer, mãe de Jameson, 5                    
anos, viu uma foto que ela havia postado do filho em 2014 ser transformada em meme após uma intervenção                   
desrespeitosa. Jameson tem síndrome de Pfeiffer, que apresenta como característica um tipo de deformidade do               
crânio. Em uma montagem grotesca, o menino foi comparado a um cão da raça pug. A imagem viralizou.                  
Desesperada, a mãe fez de tudo para removê-la das redes. “Passei minha noite de sábado lutando para tirar a                   
foto do meu filho da página do Facebook, onde ela tinha recebido 5mil likes e quase 3 mil compartilhamentos.                   
Não foi uma tarefa fácil, precisei submeter 100, talvez mil relatórios (...) antes de removê-la. Sucesso! Somente                 
para descobrir que a imagem já estava em outro site, com mais de mil compartilhamentos e likes”, escreveu ela                   
em um texto publicado em seu blog com o título This Is My Son Jameson, And No, You May Not Use His                      
Photo (“Este É Meu Filho Jameson, e Não, Você Não Pode Usar a Foto Dele”, em tradução livre). Após as                    
denúncias, as plataformas tiraram as imagens do ar. Porém, o estrago já estava feito. 
 
Parece um caso extremo, mas não é. Mesmo que, hoje, as imagens que você posta do seu filho não reverberem                    
de forma negativa, no futuro, dependendo do teor, elas podem se tornar fonte de mal-estar, embaraço ou matéria                  
para bullying. Sim, aquela foto fofinha do seu filho com bumbum de fora na praia ou mostrando o sorriso                   
banguela podem não ser interpretadas por estranhos do jeito que você gostaria. Por isso, para Rodrigo Nejim,                 
diretor de educação da ONG SaferNet, os pais precisam ter em mente que a esfera pública da internet vai além                    
do círculo de familiares e amigos. “Dizemos que expor na rede cenas comuns no contexto familiar, como um                  
primeiro banho, acabam colocando seu filho na maior praça pública do planeta”, alerta. 
 
POSSO PUBLICAR? 
 
Antes de postar qualquer imagem do seu filho na rede, tente responder a essas três questões – se houver um                    
“sim” para uma ou mais entres elas, melhor deixar a foto só para álbuns de família: 
 
1. É constrangedor? 
Aquelas fotos do seu bebê no banheiro ou pelado em cima da cama podem parecer fofas. Mas será que ele vai                     
gostar de tal exposição daqui a dez ou 20 anos? Responda com sinceridade para evitar problemas depois.                 
Lembre-se de que até mesmo os pais podem ser prejudicados pela “falta de noção”, considerando-se que seus                 
chefes atuais (ou futuros) também podem ter acesso a esses dados.  
 
2. Compromete a segurança? 
A postagem revela detalhes da rotina? De onde a família mora? Pode ser distorcida em contextos de cunho                  
pornográfico? Expõe a intimidade da criança? Na dúvida, não poste. 
 
3. Seu filho desaprova? 
Pergunte a opinião dele. “Você gosta dessa foto ou vídeo? Posso postar?”. A partir dos 3, 4 anos, ele já tem                     
condições de formular uma opinião sobre a própria imagem. E isso precisa ser levado em conta. 
 

Disponível em: https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2018/06/quem-deixou-voce-postar-isso.html  
Acesso em 16 de julho de 2019 

WWW.IMAGINIE.COM 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2018/06/quem-deixou-voce-postar-isso.html
http://cotidiano.sites.ufsc.br/doencas-erradicadas-voltam-a-aparecer-pelo-mundo/


 
 
TEXTO III 
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