
Computador vira instrumento de socialização para geração 'multitarefa' 
André Borges 
 
Lá se vão quase 50 anos desde que Mauricio de Sousa começou a escrever suas histórias em 
quadrinhos. Para o cartunista, a internet não é uma ameaça aos almanaques. "O gibi vai 
existir sempre, disso não tenho dúvida. O que nos preocupa hoje é estar em todas as 
plataformas, não podemos simplesmente virar as costas e 'eu não brinco mais'", diz. "Os 
hábitos das crianças mudaram muito e nós temos de acompanhar esse processo." 
 
Em 2008, o canal de TV por assinatura Cartoon Network realizou uma pesquisa para entender 
essa geração "multitarefa". Os resultados demonstraram que crianças entre 6 e 8 anos tendem 
a usar a tecnologia de forma mais passiva, com foco no entretenimento, fazendo atividades 
que não exijam a divisão da atenção. Já entre aquelas com idade entre 9 e 11 anos começa a 
existir mais interação e também busca por informação. É nessa fase que acontece o pico da 
utilização dos videogames pelos meninos. Aos 12 anos, a criança já está apta a dominar 
praticamente todas as ferramentas de comunicação. Nessa fase, elas conseguem executar até 
oito combinações diferentes entre tecnologias. 
 
"A TV está ligada, enquanto a criança faz a lição de casa, navega no computador, ouve música 
e conversa com os pais. Para entendermos essa criança temos que falar com ela em 360 
graus", diz Aires Leal Fernandes, diretor de marketing da Brinquedos Estrela. 
 
A TV continua a ser o primeiro aparelho com o qual as crianças têm contato e está presente 
durante toda a infância, mas cada vez mais o computador, o celular e aparelhos de MP3 
ocupam espaço. Gradualmente, a internet tem roubado a audiência da televisão entre a 
criançada. Em média, os pequenos assistem quatro horas de TV por dia. Nas classes A e B, 
63% das crianças têm TV no quarto. Já o computador tende a ser um equipamento 
compartilhado por toda a família. 
 
A crescente atração dos pequenos pela web é resultado de alguns fenômenos que ganharam 
força nas últimas décadas. As mães, cada vez mais voltadas ao mercado de trabalho, 
reduziram naturalmente o tempo de permanência com os filhos. A queda na taxa de natalidade 
do país diminuiu o contato social da criança no ambiente familiar. Na década de 50, a média 
do país era de seis filhos por casal. Hoje, essa média é de 1,8 filho. "Só perdemos em queda 
de taxa de natalidade para a China, onde é praticamente compulsório ter apenas um filho", 
comenta Fernandes. Soma-se a esse cenário a crescente urbanização e a concentração das 
crianças em apartamentos. "Como as brincadeiras de rua diminuíram e o volume de crianças 
nas casas também, elas passam a ver na internet uma alternativa a mais de socialização", diz 
o executivo. 
 
Cada vez mais a Estrela acrescenta tecnologia em seus brinquedos. A ideia é que eles 
"convidem" as crianças para participar da brincadeira e não sejam apenas "contemplativos". 
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