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Introdução
 

        Essa apresentação tem o objetivo de
reunir três artigos, que possam contribuir
para discussão e reflexão do consumo
exagerado e sem consciência de telas e
mídias para o desenvolvimento infantil no
mundo contemporâneo. 



Uso das Tecnologias Digitais entre as crianças:  A
concepção e contribuição de Serge Tisseron sobre
a introdução das telas no cotidiano das crianças 

Artigo: Crianças e mídias: Três
polémicas e desafios

contemporâneos.

Urgência Renovada da Dimenção Crítica: A
importância  e necessidade da mídia-educação:
o  que  deve  ser  trabalhado  com as  crianças.

Lugar do Corpo das Crianças na Cultura
Digital: manifestação do corpo, sensível e
motriz, com e sem o suporte digital 

Autores: Gilka Girardello,
Monica Fantin,
Rogério S. Pereira.
Publicação: Cadernos Cedes - Portal
SciELO
Data da pub: 15 de Janeiro de 2021
Acessado pela última vez: Setembro 2021



O impacto de telas no crescimento
e desenvolvimento infantil

Autores: Santana, MI, 
Ruas MA, 
Queiroz PHB
Publicação: Revista Saúde em Foco -
Portal unisepe
Data da pub: 2021
Acessado pela última vez: Stembro de
2021

A exposição posição precoce a
tecnologia,  seu consumo demasiado  e 
 a  ''alfabetização digital"

Alterações no comportamento e
consequências para o desenvolvimento,
a saúde física e mental

"Obesidade, sobrepeso, sindrome metabólica, insónia,
introspecção são algumas as comorbidades
associadas ao tempo de exposição prolongado aos
dispositivos eletrónicos" (DUNCKLEY, 2019)

Urgência em  inserir  a  tecnologia no 
 ambiente  escolar



Os impactos do uso e análise do
benefício e malefício da tecnologia; a
necessidade das crianças e jovens terem
um  pensamento crítico.

Pesquisa sobre o acompanhamento
dos responsáveis; o comportamento
das crianças com as mídias e a tela
vista como babá-eletrónica.

O Acesso a tecnologias pelas crianças:
necessidade de monitoramento 

Autores: Thais Aluane S. Santos ,Kátia T.
A. Rezende ,Ione F. Santos, Silvia F. R.
Tonhom
Publicação: Revista Ibérica de Sistemas
e Tecnologias de Informação - Portal
SciELO
Data da pub: Setembro de 2020
Última vez acessado: Setembro de 2021 Equilíbrio  e importância das

brincadeiras na cultura digital  e
brincadeiras tradicionais.



Relação entre os artigos 

1) Trazem a relação crianças e
tecnologia no mundo
contemporâneo  hiperconectado

3) Abordam necessidade do
monitoramento / acompanhamento
pelos responsáveis  

4) Discutem  a  necessidade e  o
papel  da  educação   

2) Não buscam subvalorizar nem
supervalorizar a tecnologia,
demonstrando aspectos positivos  e 
 negativos de acordo de como tal  é 
 utilizada



A relação dos artigos com
a disciplina  

-> O capitalismo da vigilância e a
necessidade de uma dimensão
crítica voltada para formação 
 de indivíduos conscientes

-> Behaviorismo - Filme: Criança, a
alma do negocio. 
A interação do indivíduo com o meio
tecnológico e o impacto  no seu
comportamento e  pensamento 
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