
Brasil registra o maior índice do mundo de
navegação na web em meio ao público infantil.
Nossas crianças são também as que mais usam
celular no planeta (mais que as japonesas)

Por Maurício Mota
Criança é niultiplataforma. Elas hoje já nas-
cem assim. São nativas digitais. Um horror
para muitos, um fascínio paro outros, a evo-
lução de Darwin é um processo sem volta.
Seu filho vai saber - ou já sabe - mais que
você sobre o mundo digital.

As crianças brasileiras são as que mais
acessam a internet no mundo, segundo o
estudo Playground Digital, realizado pela
Nickelodeon. Suo as que ocupam
o primeiro lugar no ranking dos países que
mais acessam a web 2,0, a internet de rela-
cionamento e colaboração. E ficam em se-
gundo lugar no ranking das que mais divul-
gam conteúdo próprio.

Crianças brasileiras com 12 anos de idade
conseguem realizar até oito interações entre
diferentes tecnologias, revela outro estudo, o
Kids Experts 2008, este da Cartoon Network.
É uma pequena grande revolução social,
cornportamental e de consumo.

Para Faris Yakob, chiei' technology strate-

gist da McCann de Nova York, o
fato de as crianças hoje nasce-
rem e crescerem lado a lado com
as tecnologias interativas torna o
tipo de relação que mantêm com
o mundo digital completamente
diferente da de outras gerações
no que tange às referências de
conteúdo e comunicação.

"Elas têm uma relação intrin-
secamente participativa com o
conteúdo e com o mundo. Para
elas, tudo está aberto para ser
adaptado, remixado e reconceituado", anali-
sa. Ele acrescenta que "crescer sabendo que
você pode publicar o que quiser na web, para
quem você quiser, faz de você um ser huma-
no diferente. As crianças nunca mais aceita-
rão não serem vistas ou ouvidas".

Para Beth Carmona, que já dirigiu a pro-
gramação de veículos como TV Cultura SP,
TVE do Rio de Janeiro, Discovery Kids e Ani-

mal Planet América Latina, a
comunicação com a criança
e o jovem de hoje passa pelo
entendimento de que eles são
nativos desse mundo multimí-
dia. "A grande questão está em
como oferecer os conteúdos
que eles naturalmente já vão
buscar. Sites ou espaços infan-
tis na web devem buscar uma
arquitetura de informações
com cores e formas à altura
do desenvolvimento indivi-

dual. Ser curioso, ser criativo, poder pergun-
tar, testar, errar", analisa. Segundo Beth, que
hoje preside a ONG Midiativa e é diretora de
conteúdos da Singular Arquitetura e Mídia, o
fato de a web ter hoje se tornado um espaço
público tão importante como a rua. a cidade
e o mundo apenas nos fáz encará-la dentro
desse contexto. "Precisamos nos educar para
navegar, assim como para tudo na vida."
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