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ENTRANDO NUMA FRIA
Jogo virtual animado por pingüins estimula o consumo infantil
Renata Cabral

U ma cidade virtual cheia de pingüins
simpáticos e desajeitados está deixan-
do crianças eufóricas e colocando os
pais numa "gelada". O jogo Club

Penguin, da Walt Disney, lembra o adulto Se-
cond life no exercício da interatividade. Mas, no
site dos pingüins, ambiciona-se comprar iglus,
decoração para o seu interior, roupas e até es-
paço vip em eventos e festas. Pode-se brincar
de graça, mas a navegação é bem limitada. A
versão completa do jogo, e paga, é que é legal:
tem festas e catálogos com produtos restritos
para quem desembolsa, no cartão de crédito, R$
8,90 por mês. Quem não assina, recebe mensa-
gens interditando a entrada em determinadas
áreas e convive com a frustração de não ter os
mesmos privilégios. Mas não é no valor da
mensalidade que o dinheiro escoa e sim na
compra de acessórios e produtos. Como se vê,
atrás da figura carismática do pingüim, há um
negócio rentável e um aprendizado capitalista.

"Infelizmente, esse é o modelo que mais se vê
no mundo virtual: eles jogam a isca e depois co-
bram", constata a designer e antropóloga cario-
ca Zoy Anastassakis, 35 anos, que cedeu aos
apelos da filha Mina, 7 anos, e fez uma assina-
tura do Club Penguin. Há poucas semanas, sua
casa foi palco de uma crise que a assustou. Uma
colega da filha caiu em prantos porque o pin-
güim dela estava "pelado", como disse. A me-
nina revoltou-se contra a mãe que não tinha lhe
dado, ainda, o pacote de mensalidade. "O jogo
tem seus méritos, é bastante criativo e engraça-
do", avalia a psicanalista Lulli Milman, do Ins-
tituto de Psicologia da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro. "Mas acenar com uma ilusão,



uma amostra de algo que a criança talvez não
possa ter, é algo nefasto."

O sucesso do jogo, voltado para crianças de
6 a 14 anos, é tão grande no Brasil que o Club
ganhou, em novembro, uma versão em portu-
guês, graças a uma intensa campanha dos
usuários brasileiros, que somavam meio mi-
lhão na ocasião. Um deles é o carioca Antônio
Pedro, 11 anos, que tem uma coleção de 16
pingüins originais (que custam cerca de US$
10 cada). O pai, o designer de interiores cario-
ca Leonardo de Magalhães Pinto, 41 anos,
controla o tempo que o filho passa plugado,
mas aprova a brincadeira. "Não acho caro e
me pareceu inofensivo", disse.

Os criadores defendem a criatura. "Damos a
eles um lugar para aprender e praticar a admi-
nistração do dinheiro, onde uma decisão mal
tomada não tem uma repercussão tão rígida
quanto no mundo real", justifica o canadense
Lane Merrifield, vice-
presidente-executivo
da Disney Online Stu-
dios. Para a psicóloga
Andréa Jotta, do nú-
cleo de pesquisas de
psicologia em infor-
mática da PUC-SP,

Neopets
É possível brincar no site infantil com os
chamados "neopontos", ganhos em jogos que
o próprio Neopets oferece. Mas, para incrementar
o visual de seu bichinho, é preciso
neocréditos, cartões vendidos em redes
de brinquedos canadenses e americanas

esse contato precoce só será benéfico se bem
orientado. "Essa dinâmica pode ter um lado bom,
desde que a criança compreenda que, quanto mais
se esforça, mais ganha. O problema é se ela não
aceitar parar de ganhar", alerta.

As amigas Victoria Borda e Renata Ávila, 11
anos, batalharam em casa até convencer os pais
de que a assinatura valia a pena. "Mas não
compro os brinquedos extras para não instigar
o consumismo", diz a mãe de Renata, a conta-
dora carioca Denise Ávila. Estimular o consumo
entre crianças é mesmo arriscado, explica a
professora do Instituto
de Psicologia da Uni-
versidade de São Paulo,
Leila Tardivo. "Que ti-
po de moral se está
oferecendo? A de quem
tem mais pode mais?"
Eis a questão. •

Miss Bimbo
O objetivo do jogo, voltado para meninas, é ser a
garota mais popular. Quem faz cirurgias plásticas ou
bota silicone nos seios conquista milionários e tem
mais roupas descoladas. Com R$ 40, compram-se
77 mil bimbodólares, quantia que, por conta própria,
a usuária leva meses para juntar no jogo.

Habbo Hotel
Voltado para pré-adolescentes, a brincadeira se passa

num hotel virtual. Quem não paga assinatura, pode
conversar com membros e espiar o quarto dos outros.

Mas, para comprar qualquer acessório e ter acesso
a jogos, é preciso dinheiro real. Trinta moedinhas

custam R$ 10 em lan houses cadastradas

MEU MUNDO
É UM IGLU
As amigas Victoria
(à esq.) e Renata
brincam com os
puffles, bichos
de estimação dos
pingüins. Antônio
prefere colecionar
exemplares

Webkinz
No jogo, a criança
cuida de bichinhos,
que têm versão
eletrônica e real,
à venda em lojas
estrangeiras. Para
entrar na brincadei-
ra, é preciso adquirir
um deles, que vêm
com um código
e custam cerca
de R$ 30 nos
Estados Unidos
e no Canadá
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