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Paraprotegerascrianças

Influenciados pelos amigos, os
filhos da jornalista e publicitá-
ria Anna Valenzuela queriam
entrarnoOrkut.Amãenãodei-
xou. “Justamente a geração
que já nasceu ‘com chip’ tinha
poucas alternativas digitais in-
teligentes e lúdicas”, diz Anna.
Foiapartirdessevácuoelateve
a ideia de criar o Migux, uma
redesocialsóparaospequenos.
Osite foi lançadoemjulhode

2008 e, apesar de recente, já
tem números de gente grande.
Na noite de quinta-feira (7), o
Migux tinha exatos 1.732.867
usuários cadastrados (400 mil
a mais do que o Facebook tem
noBrasil) e pelomenos 400mil
ativos. Todos os dias, entre 5
mil e 10mil crianças entram na
rede – 90% delas têm entre 5 e
12 anos.
O site é ummisto de rede so-

cial e game, parecido com o ou-
tro site infantil Club Penguin,
lançado em 2005 e comprado
pelaDisneyem2007.Mas,para
Anna,oprimogringoémaisga-
medoqueredesocial.Alémdis-
so, segundo ela, a versão brasi-
leiratemapremissadeabarcar
oconteúdogeradopelospró-
prios usuários – umaespé-
cie de rede 2.0 infantil.
Comumainterfacesim-

pleselúdica,oMiguxpermi-
te que as crianças criem ava-
tares, uma página pessoal –
as“casinhas”–eintera-
jam comos amigos. O
serviçoégratuito,mas
há a opção de assinatura
(cerca de R$ 10) que dá di-

reito às “gotas”, moeda virtual
do Migux, que permitem com-
prar objetos, também virtuais,
e outros serviços – como ficar
invisível e poder experimentar
as novidades antes dos outros .
Todos os dias, segundo An-

na, 30 mil usuários se logam e
cercade2mil interagemsimul-
taneamente. Assim que o ava-
tar entra no ambiente, outros
usuários começam uma amiza-
de–nodiaemqueoLinkvisitou
a rede, havia crianças avisando
que dariam “festas” e outras
querendo “namorados”. “É
incrível notar como as
crianças se informam so-
bre as notícias dentro de
um ambiente vivo como es-
se”, diz Anna.

Ela lembraque, no dia
damorte deMichael
Jackson, anotícia re-

percutiu no ambiente vir-
tual do Migux da mesma

maneira como foi assunto em
outras redes sociais.
Alémda rede em si, oMigux

formou espontaneamente uma
comunidade virtual – há pelo
menos 16 blogs sobre o jogo.
“Quando vi o primeiro blog fi-
queidequeixocaído: já tinhaal-
guém que cobria as novidades
da redecommais dedicação do
que no blog oficial”, ri Anna.
Segundo a criadora da rede

social, o Migux já recebeu 290
mil e-mails com suges-
tões de crianças – um in-
díciodequeageraçãoMi-
gux já sabeque,hoje,
awebéfeitacole-
tivamente. ●

AVATARES–As
crianças
personalizam
seres do
fundo domar

:TATIANADEMELLODIAS
●●●Por se tratar de uma rede so-
cial para crianças, as regras de
conduta são duras. Não espere
privacidade: noMigux, os IPs são
registrados e as conversasmoni-
toradas. Há um filtro de pala-
vrões e ummecanismo de denún-
cia em que os próprios usuários
delatam quem temmau com-
portamento. Dependendo da
gravidade, omembro é puni-
do com suspensão tempo-
rária ou permanente. “Pa-
ra os pais, encontrar
produtos como oMi-
gux é umalívio e tan-
to”, diz AnnaValenzuela,
lembrando que o primei-

ro usuário que pagou pelos servi-
ços do site não foi uma criança –
mas, sim, um pai. Ao testar a re-
de, omáximo de comportamento
inadequado que o Link presen-
ciou no ambiente virtual foi um

avatar que disse “guei” (sic).
Só tem acesso à página do
usuário (a “casinha”) e ao
mural de recados quem
foi aceito na lista de ami-
gos. Além disso, o Migux
orienta as crianças a con-
versarem com seus ami-

gos “reais”, não só com
desconhecidos. Há uma área

no site para orientar os pais so-
bre segurança na rede. ● T.M.D.

“CASINHA”–Páginapessoalpersonalizável temcofrecomcréditos CONVERSAS–A interaçãoocorrepelos “balões”,mashábate-papoMUNDOVIRTUAL-OsambienteseosgráficossãosimpleseemFlash
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classificados

IMPRESSORAS

IMPRESSORAS/MONITORES
Conserto/Manutenç.5061-4793
www.compumatica.com.br

SERVIÇOS GERAIS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE
ABERTO 24 HORAS
R$15,00 /h. A domicílio, micro
lento, mensagem de erro, configur.
vírus, spywares, conflitos, defeitos,
atualizações, internet, rede, wire-
less,roteador, speedy, vírtua, com-
partilhamento. �(11)2236-7667

ULTRA T.I. INFORMÁTICA
Em Domicílio,Vírus,Redes,Wireless
Servidores,Windows e Linux. Faça
seu contrato. Agora também com
telefonia, instalação de centrais KS,
monitoramento www.ultrati.com.br
(11)2966-9100/(11)2966-0152

PROGRAMADOR
André. 3062-3221/ 9177-5343

SERVIÇOS NA WEB
Sites, Loja Virtual, Mkt. Google,
Micros, Acessórios/Equipamentos.

�(11)2268-0470

FOTOS: REPRODUÇÃO

L6 LINK SEGUNDA-FEIRA, 10DEAGOSTODE2009
OESTADODES.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 ago. 2009,Link, online.




