
Redes sociais infantis ganham espaço  
Alexandre Orrico 
 
Sites direcionados oferecem mais segurança e têm filtros de palavras para barrar palavrões e 
agressores virtuais  
 
TogetherVille é uma espécie de Facebook para crianças; sites brasileiros misturam redes 
sociais com jogos 
 
Usuários da internet brasileira com faixa etária entre seis e 14 anos gastaram 60% do tempo 
on-line em sites de entretenimento, programas de mensagem instantânea e de redes sociais, 
aponta estudo feito pela comScore divulgado em junho deste ano. 
 
Redes sociais voltadas para o público infantil começam a ganhar espaço no mundo virtual. 
Uma das mais recentes é a Together - Ville (togetherville.com), que funciona como uma 
espécie de Facebook para crianças de seis a dez anos. 
 
Disponível desde maio e por enquanto apenas em inglês, o site também dá espaço para que os 
pais participem e monitorem as atividades dos pequenos. 
 
Na intenção de oferecer uma experiência mais completa, outros endereços eletrônicos 
combinam jogos e sites de relacionamento. 
 
É o caso do ClubPenguin (clubpenguin.com.br), que funciona também como uma rede social 
para as crianças. 
 
A criança pode personalizar um pinguim e passear por um mundo onde as aves estão no 
comando - mas tudo só acontece depois que um responsável faz o cadastro e configura que 
tipo de bate-papo (com filtro de termos ou apenas frases pré-programadas) poderá ser 
praticado. 
 
O jovem pinguim pode conversar e ver os outros membros da rede andando pelo mundo 
virtual.  
 
Também focado na interatividade entre os usuários, o ToonTown (toontown.com.br) oferece 
um ambiente parecido com o de um RPG on-line, mas bem simples. A criança pode criar um 
avatar animado para explorar o mundo, fazer amizades e enfrentar monstros.  
 
Por sua vez, o Migux (migux.com.br) é um ambiente virtual aquático em que os pequenos são 
peixinhos, escolhem uma casa e têm que ganhar conchas, que valem como dinheiro, por meio 
de jogos para mobiliar seu espaço.  
 
SEGURANÇA 
 
A dentista Anna Carolina Perez, 27 anos, é mãe de Pedro, 9. O garoto não desgruda do 
computador. "Às vezes, ele não quer nem almoçar para ficar na internet ou em sites de jogos". 
 
Anna, que nunca se preocupou com as atividades do filho na web, se surpreendeu 
recentemente com um perfil do filho na rede Formspring (formspring.com), onde o usuário 
responde a questões anônimas. "Tinha muita informação pessoal ali, sobre a escola, telefone 
de casa e até perguntas mais íntimas, sobre o primeiro beijo dele, que nem eu mesma sabia 
que tinha acontecido", diz a mãe. 
 
As perguntas podem ter sido atitudes inofensivas de colegas da criança, mas para evitar 
contato com material pornográfico, vírus ou pedófilos, o ideal é direcionar a criança para sites 
especificamente infantis, onde o responsável pode ter maior controle.  
 
Kodu Game Lab ajuda criança a desenvolver jogos para PC 
 



Para quem nunca teve contato antes, o processo de programação de software é algo 
assustador. As linhas de código são complexas e uma simples letra no lugar errado pode dar 
pau no aplicativo. 
 
Com a produção de games, a coisa é bem parecida. Um projeto do laboratório de pesquisas da 
Microsoft, no entanto, tenta suavizar isso e atrair as crianças para não apenas consumir jogos, 
mas também produzi-los. 
 
O Kodu Game Lab está disponível para download grátis em bit.ly/kodugamelab e é compatível 
com Windows XP, Vista e 7. A primeira providência do projeto: tirar a programação do teclado. 
Tudo pode ser feito através do controle do videogame. 
 
Próximo passo: oferecer uma interface simples. Esqueça linhas de código com números e 
letras. Tudo que a criança precisa fazer é escolher um personagem e atribuir funções a ele, 
como, por exemplo, colher maçãs. 
 
Depois disso, o jovem programador decide o que acontece após a maçã ser colhida. E assim, a 
sucessão de eventos que resultam de decisões no jogo são criadas. 
 
Matthew MacLaurin, criador do Kodu, disse à Folha que "a interface foi concebida de tal forma 
que se uma criança não entender logo de cara a lógica da criação, um adulto, sem qualquer 
experiência com programação, poderá auxiliá-la com facilidade". Uma busca pelo YouTube traz 
imagens de jogos criados por internautas. 
 
Outros Destinos Virtuais Para Crianças 
 
BARBIE 
barbie.com.br 
 
O site é voltados para as garotas. As meninas podem passear por vários cômodos da Barbie e 
descobrir jogos e atividades em cada um deles. Na seção "shopping center", novidades e 
produtos disponíveis para venda 
 
ESCOLA GAMES 
escolagames.com.br 
 
Site de jogos educativos para crianças a partir de cinco anos de idade. Todos os jogos foram 
desenvolvidos com acompanhamento pedagógico. Alguns exemplos de temas são: coleta 
seletiva, inglês e geometria 
 
FASHION FANTASY 
miniclip.com 
 
Com cerca de 1,5 milhão de usuários, o FF é uma espécie de jogo e rede social. É voltado 
especialmente para garotas que gostam de moda, que podem criar suas próprias marcas de 
roupas 
 
FLIPERAMA 
fliperama.com.br 
 
O paraíso para as crianças: centenas de jogos em Flash, que são executados no próprio 
navegador. Não precisa de instalação. Para crianças um pouco mais velhas, já que no site há 
jogos de tiro e luta 
 
IGUINHO 
iguinho.com.br 
 



Site que apresenta desde atividades e animações até dicas de primeiros socorros. Há também 
o Último Segundinho, versão do portal de notícias Último Segundo, com tópicos de interesse 
dos pequenos 
 
LEÃOZINHO 
leaozinho.receita.fazenda.gov.br 
Na linha do "aprenda brincando", a Receita Federal tem um site voltado exclusivamente que 
reúne textos, jogos e vídeos para que os pequenos possam aprender o básico sobre impostos 
e educação fiscal 
 
MINICLIP 
miniclip.com 
A criança pode gastar horas no site, que possui milhares – literalmente - de joguinhos em 
flash. São estilos variados e não precisa de cadastro. Há vários jogos nos quais é possível 
encontrar um adversário on-line 
 
NEOPETS 
neopets.com.br 
Aqui as crianças podem criar um pequeno monstrinho, chamado de Pet. Dá para alimentá-lo, 
mobiliar uma casa para ele, acompanhar o crescimento, comprar itens e ver a evolução de 
bichinhos de outros usuários 
 
PLENARINHO 
plenarinho.gov.br 
O que faz um deputado? Como são escolhidos? Esta época de eleição pode ser uma boa 
desculpa para ensinar desde já como funciona o Congresso e como são escolhidos os 
representantes da sociedade 
 
RECRUTINHA 
exercito.gov.br/recrutinha 
A criançada conta com a ajuda do soldado Recrutinha para entender como funciona o serviço 
militar no Exército brasileiro. Também aprende sobre história do Brasil e deveres cívicos, por 
meio de brincadeiras e jogos 
 
SMARTKIDS 
smartkids.com.br 
 
Jogos e passatempos se misturam com informações educativas sobre ambiente como ciclo da 
água e origem da vida. Há ainda uma parte especial para professores em busca de conteúdo 
para crianças 
 
UOL CRIANÇAS 
criancas.uol.com.br 
 
Piadas, ajuda para o dever de casa, atividades on-line, jogos e até um guia cultural podem ser 
encontrados no site do UOL voltado para a garotada. Bem completo, anda disponibiliza uma 
parte com dicas para os pais 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 set. 2010, Tec, p. F4. 


