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Muitos pais (e avós!) de hoje ainda se lembram com saudades do “Mundo da criança”, 
enciclopédia infantil em 15 volumes lançada em 1952 pela Editora Delta. Mais de meio século 
depois, o clássico das crianças de ontem ganha roupa e mídia novas, e se prepara para conquistar 
uma nova geração de leitores... em forma de browser!  
 
Desenvolvido para crianças até 12 anos, mas gostosinho de curtir até por adultos, o navegador é, 
na verdade, a interface de uma compilação multimídia do conteúdo da enciclopédia. Ao contrário 
dos seus irmãos para gente grande, ele não foi feito para acessar a web, mas para garantir à 
garotada uma boa e instrutiva viagem. O browser junta animação digital com desenhos 
especialmente criados pelo Laboratório de Desenhos do Rio Grande do Sul, temperados com 
canções compostas e interpretadas por Toquinho.  
 
Para enfrentar a concorrência dos games e da televisão pela atenção dos pequenos usuários, o 
novo “Mundo da criança” é uma festa para olhos e ouvidos. Três personagens acompanham as 
crianças em suas viagens pelos mundos virtuais e pelo conteúdo do navegador. Mondo , que tem 
milhões de anos, é uma figura protetora que guia o visitante, uma espécie de “paizão” bonachão e 
esférico. Ele é um planeta rodeado por luas, asteróides e estações espaciais. Seu layout foi 
desenvolvido para transmitir segurança e carinho: ele não tem dentes nem linhas agressivas. Jet , 
um foguetinho de cinco anos de idade, é brincalhão, tem imaginação fértil e pode viajar para 
qualquer lugar. Ele simboliza a própria criança. Seu melhor amigo é Max , o robozinho de 14 anos 
que, ao lado de Jet, tenta descobrir os mistérios do planeta e está presente em toda a navegação. 
 
Leia Mais: 
 
Um mundo virtual de aprendizado e diversão 
 
“As crianças de hoje são multimídia. Elas conseguem pular de uma mídia para outra sem nenhum 
esforço”. A frase, de André Koogan Breitman, “pai” do Mundo da Criança, sintetiza o porquê de a 
Editora Delta ter se empenhado durante dois anos na criação do browser usando animações em 
Flash e voltado exclusivamente para o público infantil. Neste período, a equipe formada por 11 
profissionais pesquisou a melhor forma de transformar uma enciclopédia de meio século de idade 
em produto atraente e atual. A coleção “Mundo da Criança” continua exatamente a mesma, mas 
as ferramentas que as crianças usam mudaram muito. Daí a idéia de transformá-la em browser, 
para que se possa acrescentar conteúdos novos todos os dias.  
 
A idéia era criar um conteúdo fortalecedor (como o dos livros) com atividades e material que 
façam bem às crianças.  
 
— Tudo o que se dá a uma criança pequena ela recebe e absorve. Se você der um revólver, ela 
vai brincar de polícia e ladrão, o que vai enfraquecer sua educação, — diz André, presidente da 
Editora Delta. — Quisemos oferecer apenas coisas que fortalecessem os conceitos éticos que são 
formados durante esse período de descobertas.  
 
Browser pode ser baixado para teste grátis de sete dias  
 
Para oferecerem aos filhos o “Mundo da Criança”, os pais precisam entrar no site <www. 
mundodacrianca.com> e baixar o browser, que “pesa” 15Mb, mas funciona bem em micros a 
partir de Pentium II e roda em banda estreita (conexão dial-up). Lá, é possível baixar uma versão 
para testes, que funcionará durante sete dias, tempo suficiente para que se conheçam os vários 
mundos dentro do browser. Os pais podem configurar o navegador para até quatro crianças; cada 
uma usará seu próprio perfil para acessá-lo. Assim que o browser é iniciado, Mondo faz as 



saudações usando o nome do usuário logado. É ele também quem comanda os “parabéns pra 
você” nos aniversários dos usuários.  
 
O acesso é feito através de um programa de créditos, como num celular pré-pago. É simples: 
cada crédito equivale a um dia de acesso ao programa. Um pacote de 365 créditos sai por R$ 49. 
Daqui a dois meses, as atualizações serão diárias, segundo André Breitman. Novos conteúdos, 
desenhos e clips animados de música irão sendo inseridos aos poucos.  
 
Um detalhe importante: a criança pode ter acesso offline ao conteúdo do browser. Uma vez 
baixado, o navegador se insere no cache da máquina e passa a funcionar sem a internet. Para 
buscar as atualizações, no entanto, será necessária uma nova conexão.  
 
Era uma vez... histórias e músicas narradas e clicáveis  
 
Já dentro do “Mundo da Criança”, o pequeno visitante não tem como cometer erros. O sistema é 
todo desenhado para que ele não precise entender informática e sequer exige que saiba ler. 
Quando um clip de música começa, por exemplo, cada palavra cantada vai sendo sublinhada 
automaticamente, para que o browser possa ser usado durante a alfabetização. Já as histórias são 
narradas e, assim como nas músicas, as palavras são sublinhadas.  
 
São vários os mundos passíveis de serem explorados, cada um deles representando um volume 
da enciclopédia em livro. No “Era uma vez”, as crianças podem ouvir/ler histórias como “A Nova 
Roupa do Imperador”, de Hans Christian Andersen ou “A Galinha Viva”, de autor anônimo, por 
exemplo. Um efeito que vale ser explorado: na tela de capa de cada história todos os ícones são 
clicáveis e todos realizam alguma ação divertida: cachorrinhos latem, espantalhos fazem 
estripulias, portas se abrem e por aí vai.  
 
No “Mundo da Música”, a criança pode escolher, apenas com um clique de mouse, entre o modo 
clip — a música é tocada enquanto a letra aparece na tela — ou no modo livre, no qual é 
apresentada em forma de texto e lida pela narradora.  
 
Neste mundo, uma participação para lá de especial: o cantor e compositor Toquinho criou, 
especialmente para o projeto da Delta, a música-tema do “Mundo da Criança”. Um trecho da 
letra: “É sempre colorido, muitas vezes de papel, com arcos, flechas, índios e soldados, cheinho 
de presentes feitos por Papai Noel. O mundo da criança é iluminado. Baleias gigantescas, 
violentos tubarões, mistérios de um espaço submerso, espaçonaves passam por dez mil 
constelações...”  
 
O mundo “Planeta Incrível” trata de diversidades culturais e raciais e geografia de forma divertida 
e educativa. A enciclopédia dos bichos mostra às crianças os mais diversos animais, com jogos e 
quebra-cabeças incluídos. Cada mundo tem seus jogos próprios, referentes aos assuntos neles 
tratados. Tudo muito do “bem”: em nenhum deles, por exemplo, a criança vai se deparar com 
explosões, armas ou mortes.  
 
Do virtual para o real: fórmulas para brincadeiras  
 
O browser ainda tem uma infinidade de idéias e games para serem explorados no mundo “real”, 
para tirar um pouco a criança da frente do computador: são fórmulas para bolhas de sabão, 
geleca, origami e desenhos para serem impressos e coloridos.  
 
— Fizemos os desenhos sem subestimar a inteligência da criança. Na verdade, ela é muito crítica. 
Quando não gosta de alguma coisa, larga — diz André Breitman. — Não somos nem escola nem 
videogame, o que buscamos é um fortalecimento do aprendizado.  
 
Animação do “Mundo” concorre ao Anima Mundi  



 
Um clip especial criado para o “Mundo da Criança” foi selecionado para participar do 11 Festival 
Internacional de Animação do Brasil, o Anima Mundi, que acontece no Rio de 11 a 20 de julho no 
Centro Cultural Banco do Brasil. A música “Aquarela”, de Toquinho, velha e querida conhecida das 
crianças, recebeu tratamento especial: foi animada em computação gráfica e se tornou um belo 
vídeo. A sinopse da animação é “uma metáfora entre o descolorir de pinturas de aquarela e o ciclo 
de vida e morte do ser humano”, temas da música.  
 
Na animação, disponível no “Mundo da Criança”, um personagem principal realiza todas as ações 
que Toquinho relata na canção. ( E.M. ) 
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