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O NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação) do CGI.br (Comitê Gestor da Internet no 
Brasil) divulgou na última quinta-feira (7) os resultados da 1ª Pesquisa sobre Uso das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação por Crianças no Brasil – TIC Crianças. O estudo 
reúne os dados coletados em parceria com a Ipsos Public Affairs com 2.502 crianças entre 5 e 
9 anos, sendo 2.102 na área urbana e 400 na área rural, provenientes de todo o território 
nacional, em outubro de 2009. 
 
“Esta é a primeira medição da entidade focada nos costumes infantis. As métricas são 
parecidas com as do levantamento em domicílios, mas com adaptações para o público em 
questão”, destacou Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br (Centro de Estudos sobre as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação). 
 
Entre as crianças entrevistadas, 57% declararam já ter usado um computador. Porém, esse 
número cai para 23% quando a questão é sobre o uso específico da internet. A web é 
acessada, na maioria das vezes, em casa (49%), mas as lan houses e locais semelhantes são 
citados por 25% dos entrevistados. “O número alto de acesso nos domicílios é muito relevante 
para nós, já que temos o desafio da inclusão digital, mas sobretudo o da consolidação do uso 
da internet”, ressaltou Juliano Cappi, analista de pesquisas do Cetic.br. 
 
Sobre as atividades realizadas na internet, 97% das crianças acessaram joguinhos; 56% 
brincaram em sites que têm desenhos como na TV; 46% procuraram coisas para a escola; 
31% conversaram com amigos ou parentes; e 19% mandaram e-mail. Outra informação 
relevante foi, em resposta espontânea, sobre o que fizeram online: 27% citaram serem 
usuárias de pelo menos uma rede social. 
 
O celular também se mostra ganhando força junto ao público infantil. Entre os participantes, 
65% já utilizaram um e 14% possuem aparelho próprio. O uso, porém, ainda é muito mais 
focado no entretenimento: 88% brincaram com joguinhos, 64% ligaram para alguém, 60% 
escutaram música, 15% mandaram torpedo e apenas 2% acessaram a internet por ele.   
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 11 out. 2010, p. 29.  
 


