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DIVULGAÇÃO

CRIANÇAS NA REDE
Depois que viramos mães (tá, os pais também, 

mas em menor escala, né?), as nossas redes sociais 
também passam por uma mudança. Umas mais, ou-
tras menos, mas lá está desde o primeiro sorriso aos 
primeiros passos dos pequenos. Em algumas, até 
mesmo o dia a dia, com conquistas e também frus-
trações. Mas até que ponto a exposição das crianças 
na internet pode ser interessante e onde extrapola e 
pode se tornar perigosa?

Duas pesquisadoras americanas se uniram em 
busca de respostas. A professora de propaganda e 
relações públicas Mariea Grubbs Hoy, da Universidade 
do Tennessee, e a professora assistente de marketing 
Alexa K. Fox, da Universidade de Akron, estudaram 
como as mães usam as redes sociais para compartilhar 
informações e fotos dos filhos. Para as pesquisadoras, 
fornecer atualizações sobre o desenvolvimento da 
criança, seja com fotos ou vídeos, tornou-se tão co-
mum que é como se isso fizesse parte de uma “norma 
social”. O grande perigo é que coloca a privacidade e 
a segurança da criança em risco.

PENSAR ANTES DE POSTAR
Antes de apertar o botão e compartilhar aquela 

foto ou texto sobre seu filho, vale pensar em como 
não só as pessoas mal-intencionadas, como também 
as empresas que vendem artigos voltados ao público 
materno podem tirar proveito das informações. Para 
os pais, segundo as pesquisadoras, deveria existir mais 
informação sobre as consequências de compartilhar 
informações pessoais das crianças.

DICAS:
| Fique de olho nas configurações de segurança das 

redes sociais. Passeie por cada configuração e limite ao 
máximo quem pode ver suas publicações, quem pode 
compartilhar. Se o seu número de amigos já fugiu do 
controle, vale fazer uma limpeza e ver quem realmente 
interessa manter. Leve para o mundo virtual os mesmos 
princípios da vida real: não converse com estranhos ou 
exponha tudo o que faz a quem não conhece.

| Se for do seu desejo postar que esteve com seu 
filho em tal lugar, opte por fazer isso quando já não 
estiver mais no local. É o famoso: poste onde você 
esteve, nunca onde você está.

| Será que vale expor o rosto do seu filho para contar 
sobre uma conquista ou até mesmo uma dificuldade? 
Vale se perguntar até que ponto ele gostaria de ter 
essa privacidade “invadida”. Tome cuidado ao postar 
imagens da criança com uniforme escolar, em casa, rua 
ou local que identifique que a criança estará sempre por 
ali. Pode parecer exagero, considerando que moramos 
em uma região considerada até então tranquila, mas 
estar atento nunca é demais.

Vestido jeans
O jeans é um clássico do guarda-roupa 

feminino e eu posso apostar que você tem 
ao menos uma peça dele no seu armário. 
E não tem como fugir: há décadas o jeans 
provou que veio para ficar, pois é extre-
mamente versátil e prático, podendo 
ser combinado de diferentes maneiras 
para diversas ocasiões. 

A cada ano o tecido se reinventa 
e surge em diferenciadas modelagens. 
Dessa vez ele surgiu nos vestidos, que 
podem ser usados tanto no verão quanto 
no inverno. É possível encontrar a peça em 
modelitos mais larguinhos, estilo chemise 
ou em estilo tubinho, mais ajustado ao 
corpo. 

O vestido jeans por si só já chama aten-
ção e pode ser o protagonista do look, mas 
existem várias formas de complementar a 
produção. Olha só:

Invista nos acessórios - chapéus, lenços 
e bijus deixam o look ainda mais estiloso. 
No verão os bonés também são muito 
bem-vindos.

Sobreposição - as sobreposições es-
tão super em alta e nada melhor do que 
combinar duas tendências em uma única 

produção. Escolha 
uma camiseta lisa 
e una ao vestido 
jeans. Finalize com tênis ou 
botinha para deixar o look 
ainda mais descolado e 
com carinha de verão.

Inverno e vestido - se 
engana quem pensa que 
vestido não pode ser usado 
no friozinho.  Botas de cano 
longo, casacos e cardigans 
ficam lindos quando com-
binados com vestido jeans, 
além de evitarem que você 
passe frio. 

Jeans + couro -  essa 
combinação é perfeita! 
Jaquetas, botas e bolsas 
feitas a partir desse material 
combinam perfeitamente 
com o jeans. Com informações do site da Revista Crescer


