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Elas trocaram a boneca por celulares, 
a lousa pelos tablets e a televisão por 

computadores. A velha babá eletrônica 
das crianças dos anos 1980 foi substituí-
da por uma versão contemporânea mui-
to mais rica, complexa, múltipla e seduto-
ra: a internet e todos gêneros de dispositi-
vos digitais. A tão propalada geração on-
line, que nasceu a partir dos anos 1990, 
cresceu embaixo de uma condição nun-
ca antes experimentada. Nem pelos seus 
pais. Nem pelos seus professores. Muito 
menos pelos seus avós. “Para as gerações 
nativas digitalmente, não existe separa-
ção entre a vida e a internet, elas são uma 
só coisa”, descreve Ellen Helsper, profes-
sora no Departamento de Mídia e Comu-
nicação da London School of Economics 
(LSE). Ellen é uma das responsáveis pela 
pesquisa EU Kids Online Survey, condu-
zida na Europa desde 2006 e hoje presen-
te em 33 países. O Brasil é o mais recente 
mercado a adotar a metodologia e os da-
dos finais e análise da pesquisa TIC Kids 
Online foram apresentados na terça-feira 
7, sob iniciativa do Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil, resultado de uma parce-
ria do Centro de Estudos sobre as Tecno-
logias da Informação e da Comunicação 
(Cetic.br) e a LSE.

O resultado confirma algumas hipóteses 
e surpreende em vários aspectos. Os nati-
vos digitais existem como um grupo coe-
so e com hábitos bastante semelhantes ao 
redor do mundo e representam uma mu-
dança aguda no contato das crianças com 
os meios de comunicação, com a escola e 
seus familiares. Por outro lado, revela um 
vazio entre as gerações conectadas e seus 
pais, familiares, professores. “A inserção 
das crianças no mundo online traz bene-
fícios e potenciais riscos”, afirma Alexan-
dre Barbosa, gerente do Cetic.br. Para ele, 
os benefícios estão ligados a aprendizado, 
comunicação e entretenimento e os riscos 
são os mesmos que as crianças já estão su-
jeitas no mundo off-line, como bullying e 
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pedofilia, associados a outras novas ame-
aças, como rastreamento e envio de men-
sagens com conteúdos sexuais. 

O grande desafio, segundo Ellen, que es-
teve em São Paulo para apresentar e discu-
tir os resultados da pesquisa, é equilibrar os 
riscos reais e os benefícios que a rede ofe-
rece para crianças e adolescentes, evitan-
do qualquer discurso alarmista desneces-
sário. Para a especialista, há dois aspectos 
que devem ser levados em conta para me-
lhorar a experiência das crianças na inter-
net. O primeiro é “entender o desenvolvi-
mento delas e que o uso e a autonomia fa-
zem parte do crescimento”. Depois, criar 
mecanismos de “diálogo e políticas públi-
cas, sobretudo na escola, sobre a internet”. 

Usos e mediação
A atividade com maior frequência entre 

as crianças pesquisadas é, de acordo com 
a TIC Kids Online Brasil, com fins educati-
vos: 82% dos entrevistados utilizam a web 
para fazer trabalhos escolares. O que pa-
rece bom, no entanto, deve ser visto com 
ressalvas, segundo especialistas, sobre-
tudo porque frequentemente isso signi-
fica copiar e colar conteúdos da rede pa-
ra o papel e entregá-los aos professores, 
muitas vezes incapazes de ensinar a utili-
zar a rede de maneira mais produtiva. “A 
sala de aula tem de mudar sua forma de 
trabalhar”, recomenda a professora brasi-
leira Regina de Assis, membro do Conse-
lho Diretor da World Summit on Media for 
Children Foundation e integrante do gru-
po de especialistas do Núcleo de Informa-
ção e Coordenação do Ponto Br (Nic.Br). 

Outras atividades identificadas pela 
pesquisa são visitar perfis em redes so-
ciais (68%), ver vídeos (66%), jogar games 
(54%), comunicar-se com amigos (54%), 
enviar e-mails (49%), fazer download de 
músicas e filmes (42%) (veja mais usos da 
internet por crianças na tabela ao lado).

Um dos fenômenos que vêm sendo ob-
jeto global de discussão por especialistas 

em mídia e infância é a mediação entre 
crianças e novas tecnologias. Frequente-
mente, esse papel é designado à escola, no 
entanto cada vez é maior o entendimen-
to de que pais e o próprio mercado devem 
se atentar à construção de uma cultura de 
acesso digital responsável. “A individuali-
zação do acesso, por meio de celulares ou 
de notebooks, trouxe menos mediação dos 
pais em relação ao conteúdo”, aponta Ellen. 

Cristina Ponte, professora no departa-
mento de Ciências da Comunicação da 
Universidade Nova de Lisboa, afirma que 
tendências verificadas na pesquisa brasi-
leira podem servir de parâmetros para no-
vos debates, em especial sobre o uso das 
redes sociais. De acordo com o TIC Kids 
Online, sete a cada dez crianças brasileiras 
conectadas têm perfis em redes sociais. A 
pesquisa apontou que as ferramentas mais 
utilizadas por elas são Facebook, Orkut e 
Google+. “As redes sociais são fortíssimas e 
é algo muito particular da cultura brasilei-
ra”, diz Cristina. No entanto, longe de ava-
liar esse fenômeno como algo particular-

mente danoso, Cristina afirma que é pre-
ciso entender que a presença das crianças 
nas redes sociais não representa um pro-
blema em si. “Utilizar a internet envolve 
riscos, mas o maior risco é não usá-la e fi-
car excluído”, avalia. “As ameaças não po-
dem se transformar em danos. Elas servem 
para aprender, ganhar resiliência”, acentua. 

De acordo com Regina, para reduzir 
os danos potenciais é preciso educar di-
gitalmente também os pais e professores 
para que “eles se disponham a aprender 
com os filhos e alunos”. Só assim, e com o 
investimento em políticas públicas, pode 
se oferecer processos de mediação entre 
crianças e novas tecnologias que garan-
tam ambientes seguros. 

A missão de introduzir os pais ao uni-
verso digital, segundo a pesquisa, não é 
pequena. Menos da metade dos pais de 
crianças e adolescentes conectados são 
usuários de internet: 53% deles não usam 
a web, na média. Esses indicadores se tor-
nam ainda mais preocupantes em clas-
ses socioeconômicas e rendas mais bai-
xas, chegando a 75% de não usuários nos 
grupos de renda familiar de até um salário 
mínimo, a 88% na classe DE e a 80% entre 
os pais com ensino fundamental I (até a 
antiga 4ª série). O hiato entre as gerações, 
como se vê, é imenso.

“Nós já atravessamos o portal da histó-
ria”, afirma Regina. Para ela, os dados so-
bre os hábitos de navegação e consumo 
online representam “bússola e compasso” 
para escolas, pais e para o mercado de co-
municação e mídia. “Devemos nos unir e 
buscar uma solução plural que possibili-
te o sonho de que a internet seja uma re-
de agregadora”, sugere. 

O que crianças e adolescentes brasileiros fazem na internet (%)
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Usei a internet para trabalho 
escolar

83 81 68 85 87 87 81 83 82 82

Visitei um perfil/página de 
uma rede social, como Orkut, 
Facebook

68 67 44 66 77 80 76 68 49 68

Assisti a vídeos (por exemplo, 
no YouTube)

71 61 53 65 69 76 77 66 44 66

Joguei games/jogos com out-
ras pessoas na internet

61 47 59 60 48 51 63 50 52 54

Usei mensagens instantâneas 
com amigos ou contato

54 54 28 52 64 69 65 52 38 54

Enviei/recebi e-mails 49 49 19 48 59 67 57 49 34 49

Baixei músicas ou filmes 45 42 18 36 56 63 53 41 39 44

Li/assisti a notícias na internet 45 40 16 36 47 66 48 40 40 42

Coloquei (ou postei) fotos, 
vídeos ou músicas

37 44 14 35 51 57 49 39 30 40

Coloquei (ou postei) uma 
mensagem num site

23 25 9 20 32 33 31 23 15 24

Fiquei um tempo num mundo 
virtual

19 15 12 21 18 16 21 16 13 17

Criei um personagem, bicho de 
estimação ou avatar

17 16 10 22 17 15 18 17 13 16

Usei uma webcam 15 12 6 13 16 18 20 12 6 14

Entrei em salas de bate-papo 13 10 5 11 13 16 10 12 12 12

Escrevi em um blog ou diário 
online

11 8 5 6 15 13 16 8 3 10

Usei sites de 
compartilhamento de arquivos

9 4 1 4 7 12 7 7 1 6

Computadores móveis, celulares e tablets tornam mais difícil a mediação entre web e crianças
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Fonte: tci kids oline brasil. Respostas estimuladas. dados coletados entre abril e julho de 2012. Usuários de internet de 9 a 16 anos.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1559, p. 38, 13 maio 2013.




