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Confira algumas opções de
conteúdo moderado para os
intemautas
mirins:

Browser infantil
o Kidzui (abaixo)

é um navegador

de intemet que apresenta uma
relação com mais de 800 mil sites,
vfdeos e imagens moderados
para quem tem até 12 anos. Com
versão para Windows XP,Vista e
Mac, o download é gratuho.
Site: WNW.kidzui.com

ATENTO:
Rivero
acompanha
a filha no
uso do
computador

Vídeos selecionados

INTERN

em amília
nem de menos. ~ \Una ativida-

~ECOMENDAÇÂO PEDAGÓGICA
E DE QUE OS PAIS EXPLOREM A
WEB JUNTO COM OS FILHOS

---

E

-

nquanto
internet

de não só para ela. A gente brinca juntO - conta o pai
-:, Luis Fernando está certo.
Com a precocidade das crianças online. os pais não podem
privá-Ias do acesso à intemet
Mas é preàso dosar. e o mais
importante: acompanhar.
- Muitos pais não sabem o

a

resi-

dencial brasileira encolheu 1.% de

sidade

Católica

do Rio Grande

do Sul (PUCRS).
Para
devem

a especialista,
explorar

os pais

a web com os

filhos, demonsttar

interesse

pe-

maio para junho, os acessos
de internautas
com até Ii

lo conteúdo

anos cresceram 12% no período. Dos 10 países pesquisados pelo IbopelNetRatings,
é no Brasil que as crianças
ficam mais tempo online: em
média, 16 horas e 5 Iminutos
mensais. à frente do Japão e
dos Estados UlÚdos.

- Sou a favor de que o miao
não vá para o quarto do filho,
porque deixa a criança em wn
mundo fechado. Se ficar em
wn ambiente comwn da casa,
é \Una rorma de os pais estarem mais por perto, conversarem com o filho - completa.
Na casa de Isadora, cinco

O tempo não é exagerado.
opina o analista de mídia José
CaIazans. ainda mais se comparado com o dOs ado1esa:ntes
brasileiros. Quem tem de 12 a
17 anos ficou,em média, 46 h0ras onIine no pais em junho.

-

A criança

só

fica

no

com-

putador porque não tem nada
mais interessante para Iàze&Se
os pais oterecerem programas
diversificados. estimularem
outras atividades, elas também

que a criança

aces-

sa.~necessário
~diz.

anos, não há exageros. U computador é usado wna ou duas
vezes por semana, e sempre ao
lado do pai. o médico Luís Fernando Rivero, 40 anos. Na es-

~&-

co~aGera)ão
Capl
a memna tem
>

infOrmática,
o interesse.
pedir

o que despertou
Isadora

para usar

começou

o micro

de ca-

sa, para treinar o que aprendia.
Os sites da Thrma da MÔIÚca,

- ni>ate a pedagoga
Bettina Steren, da Faculdade de

BaIbie e PoIly são os preferidos.

Educação da Pontificia Univer-

quanto

vão querer

a

- Ela pede, a gente
tempo.

Nem

combina
de mais,

que o filho fuz no miao por falta de diálogo - diz Bettina.
A opinião da pedagoga é
respaldada por wn estudo da
em'presa de segurança Symantec. Enquanto os adultos norreamericanos acreditam que só
6% das crianças tenham sido
aboroadas por wn desamhecido na web, 16% dos intemautas

o Totiol (abaixo) é um she de videos
na intemet apenas com conteúdo
moderado para crianças de até
seis anos. A página é em inglês,
mas como há muitas animações e
desenhos sem falas, o uso não é
complicado. É uma comunidade de
peis que indica e define o conteúdo
apresentado no portal.
Site: WNW.totlo/.rom
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mirins relataram ter passado
por essa situação.
LuIs Femando sabe que. à
medida em que a filha ror crescendo, terá de se aventurar s0zinha pela web. Mas o médico
não descarta ter de recorrer, no

==.-m

futuro, a algum recurso de controle parentaL Há diversas Cenamentas que permitem definir
limites no acesso das crianças à
web, como horário em que p0dem usar o micro e quais jog;Is
e programas estão autorizadas
a acessaI: ~ possível até gerendar a lista de contatos no MSN

Software de controle
No Windows

Vista, da Microsoft,

é possivel configurar o recurso
'Controle dos Pais' acessando
Painel de Controle/Contas
de Usuário. Para quem usa o

Messenger e, claro, especificar
\Una relação de sites nos quais
os pequenos intemautas pcdem~

Windows

Xp, é possível baixar

gratuitamente

o soltware

para a Famllia, também

Proteção
da

Microsoft
Site: http://tinyur/.com/63ss/4

~.
Sugestões
computador

para ajudar a administrar
em casa:

o uso COIT8IDdo

.Imponha limites. Os pais não devem privar as crianças do acesso
à intemel, mas isso também não significaque podem deixá-las ficar
online o tempo todo. É importante estimular outras atividades longe do

computador.

> Em vfdeo, EdJaJtIo Rosa. 11
anos. conta como ensinou o pai

avil8laaqueno~.
,
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AssIsIa
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Não deixe a criança solta na intemet

Ou seja, demonstre

ZEROHORA.COUl

interesse

.

pelo conteúdo

Não indique a seu filhos apenas

'páginas que estimulem

Explore a web junto com os filhos.
que a criança acessa.

shes de joguinhos.

o aprendizado.

Sugira também

~p~

