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Quando a web imita a vida
Pesquisa mostra crianças e jovens buscando na internet  as  
mesmas brincadeiras e contato do mundo off-line

Por BárBara Sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

Que a internet mudou os hábitos de vida 
e o comportamento das crianças e ado-

lescentes já é um fato mais do que aceito. 
Mas será que, realmente, os pequenos e jo-
vens passaram a ter uma vida dupla (online 
e off-line)? De acordo com a edição 2011 da 
pesquisa Kids Experts, realizada pela Tur-
ner e pelo canal infantil Cartoon Network, 
a resposta é não. Seja no mundo real ou no 
mundo virtual, as pessoas têm e mantêm 
os mesmos anseios, como brincar, socia-
lizar-se e manter contato com os amigos.

Com uma base mais ampla do que nas 
edições anteriores — dessa vez, a pesquisa 
também contabilizou as opiniões de adul-
tos entre 18 e 49 anos e somou os dados co-
letados na Argentina, Colômbia, México e 
Venezuela —, a E-Life Kids Experts procu-
rou mapear o comportamento de crianças 
e adolescentes nas redes sociais e identifi-
cou que as novas gerações já são “digital-
mente maduras” e não separam mais os 
hábitos on e off-line.

De acordo com os dados, 88% das crian-
ças entre 6 e 11 anos participam de alguma 
rede social. Para os adolescentes e adul-
tos até 34 anos, esse índice sobe para 95%.  
Segundo o E-Life, as crianças navegam na 
internet uma média de duas a três vezes 
por semana, permanecendo conectadas 
por duas horas. No caso dos teens, a per-
manência na web é ainda maior: são três 
ou quatro horas de navegação, em média, 
todos os dias. 

De maneira geral, a pesquisa apontou 
que os dois grupos (crianças e adolescen-
tes) procuram um jeito de fazer na web a 
mesma coisa que fazem no mundo real.  Pa-
ra os pequenos, a principal função do com-
putador é servir como diversão – 72% das 
crianças participam das redes sociais para 
jogar, fazendo da tela do computador um 
palco livre para desenvolver a magia infantil.

No caso dos jovens, a função da web é ou-
tra. Para os adolescentes entre 12 e 17 anos, 
a internet é a principal ferramenta de socia-
lização. É ali que eles afirmam sua perso-
nalidade, trocam mensagens com amigos 
(46% acreditam que a função principal das 
redes sociais é esta), expressam suas opini-
ões e sentem-se incluídos. Para esse grupo, 
a inclusão no mundo e no grupo de ami-
gos passa pelos perfis do Facebook, Orkut 
e Twitter e todas as mensagens, fotos, rede 
de amigos e comentários são usados como 
“embalagem” da marca pessoal.

Para as marcas que querem atrair esse 
público, há uma boa notícia: 24% das crian-
ças e 42% dos adolescentes usam as redes 
sociais para dar opinião sobre produtos ou 
marcas. E a maior parte dessas mensagens 
é positiva: eles preferem elogiar algo que 
gostam a reclamar das marcas que não gos-
tam. A internet, inclusive, serve como im-
portante fonte de informação para que eles 
busquem dados, preços e opiniões sobre os 
produtos que queiram adquirir.

Apesar de ter nascido conectada, a nova 
geração não substitui a internet pelo con-
tato “real”. Na hora de contar uma novida-

de, por exemplo, todas as faixas etárias ga-
rantem que buscam, primeiramente, con-
versar com o melhor amigo, seja pessoal-
mente ou por telefone, em vez de postar 
o comentário no Twitter ou no Facebook.
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