
Cresce a presença de crianças na web  
Amanda Demetrio 
 
Pequenos de 2 a 11 anos são 14% dos usuários de internet em casa do Brasil; número total 
passa de 4,5 milhões  
 
Mercado móvel faz promoções focadas no mercado infantil, cujas taxas de uso de celular 
crescem nos EUA 
 
Os baixinhos entraram de cabeça no mundo tecnológico: cresceu o acesso de crianças à 
internet e o número deles que têm celular próprio. 
 
No Brasil, das mais de 32,3 milhões de pessoas que usam a internet em casa, 14% são 
crianças de 2 a 11 anos de idade - o que representa cerca de 4,5 milhões de menores on-line. 
Os dados são de pesquisa realizada em agosto pelo Ibope Nielsen Online-NetView. 
 
Esse número representa um crescimento de mais de 10% em relação a agosto do ano 
passado, quando eram cerca de 4 milhões de crianças on-line. O total de usuários domésticos 
de internet era de quase 29 milhões. 
 
Nas redes sociais, os menores de 11 anos já são 10% dos usuários, de acordo com estudo 
também do Ibope Nielsen Online-NetView, divulgado em agosto. Os adultos entre 25 e 34 
anos, por exemplo, representam quase três vezes esse valor. 
 
REINO DA TV 
 
A televisão reina absoluta na vida da criança até os três anos, mas, depois disso, elas passam 
a ser atraídas pela internet, que disputa a atenção com o videogame, o tocador de MP3 e o 
celular. A rede vira preferência entre os pequenos de 8 a 12 anos, segundo estudo de Gisele 
Agnelli e Aline Souza, da Millward Brown Brasil, apresentado em março de 2010 e divulgado 
pelo Ibope. 
 
Elas observaram crianças de 2 a 12 anos e suas mães. 
Também se descobriu o que elas tanto procuram na web: jogos e redes sociais. 
 
MERCADO MÓVEL 
 
Os pequenos também têm ganhado a atenção da indústria de aparelhos móveis. 
 
A operadora norte-americana T-Mobile, por exemplo, lançou uma promoção que tenta "tornar 
mais acessível para as famílias adicionar suas crianças nos planos de telefonia", segundo disse 
Ashley White, da empresa, ao site da "Fast Company". 
 
Cada comprador que fechar um contrato no plano família com a T-Mobile até o começo de 
novembro poderá ter linhas gratuitas para até três filhos. 
 
Nos EUA, o número de crianças com celular cresceu 68% nos últimos cinco anos, de acordo 
com estudo da MRI divulgado em janeiro. Segundo os dados, 20% dos pequenos de 6 a 11 
anos têm um telefone móvel. 
 
A pesquisa mostra que o principal uso que as crianças fazem dos aparelhos (em 88,1% dos 
casos) é para ligar para os pais. Cerca de 54% os usam para enviar SMS. 
 
"Dados preliminares mostram que meninos e meninas usam o celular de maneira diferente: 
elas preferem usar para fazer ligações e enviar mensagens de texto, enquanto eles tendem 
mais a acessar a internet, baixar jogos, músicas e vídeos e usar mensageiros instantâneos", 
disse Anne Marie Kelly, da consultoria que fez o estudo. 
 
Público infantil procura entretenimento, diz estudo 



 
Ao navegar, crianças procuram entretenimento, são impacientes, confundem-se facilmente, 
gostam de animações e sons, não distinguem propaganda de conteúdo e preferem recorrer aos 
favoritos a fazer buscas. 
 
Essas são algumas conclusões de um estudo da Nielsen Norman Group sobre usabilidade na 
web, que envolveu usuários com idades entre três e 12 anos e é voltado a quem projeta sites 
infantis. 
 
Enquanto adultos usam a web mais para trabalho, informação e comunicação -e recorrem 
muito a ferramentas de pesquisa-, crianças procuram entretenimento -e preferem usar links 
dos favoritos a fazer buscas. 
 
Tanto adultos quanto crianças têm pouca paciência na web, mas os primeiros têm uma 
predisposição maior para entender a navegação do site ou aguardar o seu carregamento. As 
crianças exigem interface simplificada e resultados imediatos. 
 
Elas tendem a explorar mais o site, ao ponto de clicarem aleatoriamente pela página para ver 
o que acontece. Adultos, acostumados com padrões de navegação, agem de maneira mais 
focada. 
 
O estudo constatou que crianças hesitam mais que adultos em enviar informações pessoais e 
são bem sensíveis a diferenças de idade. 
 
Durante um teste, uma criança com seis anos reclamou: "Esse site é para bebês, talvez com 
quatro ou cinco anos. Dá pra saber por causa dos desenhos e dos trens". 
 
"Embora você possa ver tanto pessoas de cinco quanto de seis anos como "crianças 
pequenas", na mente de uma de seis anos a diferença entre elas é vasta", explica o guru da 
usabilidade Jakob Nielsen em seu site Alertbox. 
Ao comparar o novo estudo com um semelhante feito há nove anos, concluiu-se que as 
crianças hoje são mais experientes e têm menos dificuldades com computadores, pois 
começam a usá-los cada vez mais cedo. 
 
Conheça meios para proteger seus filhos das ameaças on-line 
Carlos Oliveira e Emerson Kimura 
 
A internet é uma farta fonte de informação e entretenimento para crianças. Por outro lado, o 
acesso abre portas para um sem-número de problemas, como software malicioso, conteúdo 
impróprio e pessoas mal-intencionadas. 
 
Não existe método de proteção infalível, mas algumas recomendações podem ajudar a 
diminuir bastante a probabilidade de ocorrer um problema. 
 
Além de estar exposta a conteúdo inadequado (como sites de pornografia, violência, drogas e 
armas), a criança pode envolver-se em casos de abusos virtuais (ciberbullying), conhecer 
pessoas perigosas, sofrer com falta de privacidade e ser vítima de software malicioso. 
 
A popularização de portáteis (como laptops, tablets e smartphones) e a propagação do acesso 
à internet em diversas plataformas (como videogames e televisores) aumentam os riscos e a 
necessidade de cuidados. Os pais precisam ficar alertas e educar cada vez mais: para ensinar 
os filhos como se portar na internet, é essencial que eles mesmos conheçam os perigos 
virtuais. 
 
Para auxiliar na tarefa de instruir e monitorar os filhos existem os programas de controle para 
pais. São soluções - disponíveis para diversas plataformas - que possibilitam filtrar o acesso a 
determinados tipos de conteúdo, controlar o tempo de uso e monitorar atividades, entre outras 
funções. 
 



São úteis, mas devem complementar (e não substituir) a conversa franca e sincera - ainda o 
meio mais eficiente de proteger os filhos. 
 
Idades diferentes pedem cuidados diferentes. 
 
Até os quatro anos, a criança deve usar o computador junto com os pais; assim, ao mesmo 
tempo ela aprende coisas novas, diverte-se e fortalece laços familiares. 
 
A partir dos quatro anos, já é possível deixá-la brincar por contra própria, permitindo que faça 
descobertas e erros e aprenda com isso, mas sempre sob monitoramento. 
 
Por volta dos sete anos a criança começa a buscar certa independência. Os pais devem 
incentivar isso, mas sem perdê-la de vista. Programas de controle para pais começam a 
mostrar sua utilidade. 
 
Com o tempo, pode ser liberado o uso de e-mail individual, redes sociais, mensageiros e 
celulares - sob supervisão e sem deixar de controlar o acesso a conteúdo inadequado -, assim 
como o tempo de uso. Aos poucos, as restrições podem ser atenuadas até serem eliminadas. 
 
Essas recomendações não são regras rígidas - elas variam conforme a fonte consultada e 
devem ser adotadas de acordo com as características de cada família. 
 
CONVERSA 
 
O diálogo é a melhor maneira de saber como o seu filho usa o computador e de ajudá-lo a se 
proteger. Se ele descobrir que é monitorado sem ter sido avisado, pode perder a confiança em 
você. Converse sobre os perigos para ele entender a sua preocupação com a segurança dele. 
 

 
 



 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 set. 2010, Tec, p. F3. 


