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RESUMO 

 

 

BECKER LEPIKSON, B. (2012), BRINCANDO NA WEB: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS 

ATIVIDADES LÚDICAS DESEMPENHADAS POR CRIANÇAS DE CINCO A 12 ANOS 

NA INTERNET Dissertação de Mestrado. Instituto de Psicologia, Universidade Federal 

da Bahia, Salvador/BA. 

 

A contemporaneidade é marcada por uma série de características que a permeiam. Destacam-

se o fascínio pelo ciberespaço e a difusão da cibercultura que proporcionam a abertura de um 

novo espaço de comunicação, socialização e ludicidade. Ressaltamos ainda a disseminação 

da cultura do medo e insegurança generalizada e o crescente número de pessoas trancadas em 

suas casas amedrontadas pela violência das cidades. Nessa conjuntura a infância é 

caracterizada pela preferência dos adultos por espaços privados onde as crianças podem 

crescer e se desenvolver longe dos perigos urbanos. Frente a esse cenário complexo e 

multidimensional, as mídias digitais aparecem como um interessante contexto lúdico 

contemporâneo, oferecendo múltiplas possibilidades de diversão pautadas na interatividade e 

instantaneidade das informações. No entanto, apesar da preferência dos adultos por espaços 

internos, as discussões ainda tendem para postura dicotômica e controversa no tocante às 

brincadeiras na internet. Tais polarizações acabam por impedir um olhar mais profundo sobre 

este complexo e diverso contexto da tecnologia computacional e como ele adentra em nossas 

vidas a partir das suas possibilidades lúdicas. Com o objetivo de conhecer este universo 

urbano contemporâneo, a presente pesquisa intentou investigar quais as atividades lúdicas 

crianças de cinco a 12 anos da cidade de Salvador desenvolvem na internet, como atuam e 

interagem nesse contexto de brincadeira. Como se trata de um fenômeno recente e pouco 

investigado optou-se por um estudo exploratório. Participaram dessa pesquisa 35 crianças, 

estudantes de escola particular que possuíam livre acesso às mídias digitais em sua rotina 

comum. A coleta de dados se deu por meio de observação participante aliada à entrevista não 

estruturada. Os dados coletados foram descritos e classificados por meio de categorias 

empíricas e sofreram análise qualitativa a partir das técnicas de apreciação de conteúdo. Os 

resultados obtidos apontam para algumas tendências de análise que devem ser verificadas. 

Gênero e idade apareceram como prováveis variáveis diferenciadoras das brincadeiras na 

internet. Além disso, foram encontrados indícios de que as crianças brincam mais com seus 

pares do que sozinhas, ressaltando o caráter coletivo dessa atividade e aspectos da cultura de 

pares nesse contexto. A presença de elementos de reprodução interpretativa nas atividades 

lúdicas apontou para as formas como a cultura adentra o contexto lúdico digital e como este 

pode produzir cultura. O caráter contínuo com que se caracterizou a apropriação dos espaços 

de brincadeira na internet, chamou atenção para a possível sobreposição, e não oposição do 

que se convencionou chamar mundo real e mundo virtual durante as atividades lúdicas. Por 

fim, indícios da relação brincadeira na internet e consumismo infantil foram encontrados, 

merecendo um olhar cuidadoso quanto a essa questão. Esperamos, com esses resultados, 

indicar os possíveis caminhos de interpretação do fenômeno investigado e contribuir para a 

superação visão dicotômica e pouco esclarecedora das relações entre ludicidade e internet.  

 

 

Palavras-chave: Atividades Lúdicas. Internet. Gênero. Cultura de pares. Reprodução 

interpretativa. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

LEPIKSON Becker, B. (2012), PLAYING ON THE INTERNET: DESCRIPTION AND 

ANALYSIS OF LUDIC ACTIVITIES UNDERTAKEN BY CHILDREN OF FIVE TO 12 

YEARS ON THE INTERNET Dissertation. Institute of Psychology, Federal University of 

Bahia, Salvador / BA. 

 

The contemporary world is marked by a series of characteristics that permeate it. Noteworthy 

is the fascination with cyberspace and spreading of cyberculture that provide the opening of 

a new space communication, socialization and play. We also emphasize the dissemination of 

the culture of fear and general insecurity and the growing number of people locked in their 

homes frightened by the violence of cities. Thus, childhood is characterized by the preference 

of adults for private spaces where children can grow and develop away from urban dangers. 

In face of this complex and multidimensional scene, digital media appear as an interesting 

contemporary playful context, offering multiple possibilities of interactivity and fun guided by 

the immediacy of information. However, despite the preference of adults for internal spaces, 

discussions still tend to dichotomous and controversial stance with regard to games on the 

internet. Such biases eventually prevent a deeper look into this complex and diverse context 

of computer technology and how it enters into our lives from their ludic possibilities. Aiming 

to meet this contemporary urban universe, this research brought investigate which ludic 

activities children of five to 12 years in Salvador develop on the Internet, how they act and 

interact in this play contexts. As this is a recent phenomenon and poorly investigated, it was 

chosen an exploratory study. 35 children participated in this study, all private school 

students, who had free access to digital media in its usual routine. Data collection was 

through participant observation combined with the unstructured interview. The collected 

data were described and classified by empirical categories and had suffered qualitative 

analysis from the techniques of assessment content. The results point to some trends of 

analysis to be verified. Gender and age emerged as probable differentiating variables of play 

on the internet. Moreover, there were indications that children play more with their peers 

than alone, emphasizing the collective nature of this activity and aspects of the culture of 

peers in this context. The presence of elements of interpretive reproduction in ludic activities 

pointed to the ways in which culture enters the digital ludic context and how this context can 

produce culture. The continuous that characterized the appropriation of spaces for fun on the 

internet, drew attention to the possible overlap, and not opposed by the so-called real world 

and virtual world during play activities. Finally, evidence of the relationship between play on 

the internet and consumerism in childhood were found, deserving a careful look on this issue. 

We hope, with these results, indicate possible ways of interpreting the phenomenon 

investigated and contribute to overcoming the dichotomous and poorly enlightening view of 

the relationship between playfulness and internet. 

 

 

Keywords : Play. Internet. Gender. Peer culture. Interpretive reproduction. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A contemporaneidade, aqui considerada como o momento sócio cultural hodierno, é 

marcada por uma série de características que a permeiam. Destacamos o fascínio 

possibilitado pelo ciberespaço, novo contexto de comunicação que surge da interconexão 

mundial dos computadores e outras tecnologias de informação. (Lévy, 1999). O termo 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o 

universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam 

e alimentam esse universo. Surgido inicialmente a partir das demandas do mundo do trabalho 

e no campo da segurança, o crescimento e a proliferação do ciberespaço como produto e 

prática cultural resulta, segundo Pierre Lévy (1999), de um movimento internacional da 

juventude para experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que 

as mídias clássicas nos propõem.  

Este movimento interativo acaba por estabelecer o que Lévy (1999) chamou de 

cibercultura, ou seja, um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 

atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço. (Lévy, 1999). Essas técnicas criam novas condições e 

possibilitam ocasiões inesperadas para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades sem, 

no entanto, determinar nada do futuro. Segundo Lévy (1999), estamos vivendo a abertura de 

um novo espaço de comunicação e socialização construído a partir da interconexão das 

mensagens entre si, por meio de sua vinculação permanente com as comunidades virtuais em 

criação que lhe dão sentidos variados em uma renovação permanente.  

Portanto, o fenômeno e talvez o fascínio em torno da cibercultura se constrói e se 

mantém por ela compartilhar das principais características da nossa era, a instantaneidade, a 

imprevisibilidade e o caráter dinâmico (Morin, 1986; Bauman, 1998) que o reconfigura a 

cada nova possibilidade interativa no ciberespaço. Categoria estrutural da sociedade 

(Qvostrup, 2010), as crianças também têm se apropriado do ciberespaço e suas multi 

dimensões como contexto onde desenvolvem suas culturas de pares (Corsaro, 2006) a partir 

da ação lúdica e da reprodução interpretativa da cultura maior. Assim, a internet e as demais 

plataformas digitais têm se mostrado interessantes e altamente difundidos contextos de 

brincadeira contemporânea, sobretudo nas sociedades urbanas, onde o acesso a estas 

tecnologias é mais facilitado. 
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Além do fascínio pelas tecnologias de comunicação digital e suas inúmeras 

possibilidades, outros aspectos configuram o cenário estrutural da nossa era. Notamos as 

crises sócio-políticas desencadeadas pós-guerras associadas tanto ao fracasso do projeto 

tecno-burocrático moderno de ordem e previsibilidade dos fenômenos, mas, sobretudo às 

consequências nefastas do poder autodestrutivo da humanidade alcançado com o auge da 

evolução tecnológica (Bauman, 1998). Dessa forma, ações políticas destrutivas com 

dimensões globais como o lançamento da bomba atômica em 1945 e acidentes tecnológicos 

de iguais proporções como o de Chernobill em 1986, se conjugam historicamente para dar o 

tom do momento crucial vivido pela humanidade atualmente (Bauman, 1998). Os abalos 

sociais causados ou influenciados por eventos como estes, ajudaram a demarcar o cenário 

contemporâneo ocidental, profundamente assinalado pela incerteza, pela complexidade dos 

fenômenos e principalmente, pela imprevisibilidade quanto ao futuro (Morin, 1986). 

Acentuado por Bauman (1998) como mal-estar da pós-modernidade, vivemos um 

período caracterizado pelos crescentes avanços tecnológicos dos sistemas de informação e 

pela busca desenfreada da liberdade individual por um lado, e uma sensação de incerteza, 

desamparo e insegurança generalizada, por outro. Essas tensões dão lugar ao surgimento do 

que este autor denominou cultura do medo, ou atmosfera do medo ambiente, tomando 

emprestado o termo cunhado por Marcus Doel e David Clarke (Bauman, 1998, p.33). Nesse 

contexto, contrariamente às previsões cartesianas evidenciadas no âmago da modernidade, o 

mundo é visto hoje como indeterminável, incontrolável, e por isso, assustador. O perigo, 

outrora visto como o outro, o estranho, controlado a partir de sua exclusão social, agora 

parece ser invisível e constantemente presente. Perigo nascido e disseminado dentro da 

civilização ocidental pós-moderna a partir de suas próprias características levadas a um 

extremo até então inesperado (Bauman, 1998).  

Aliada a esse cenário macroestrutural, chamamos atenção para a maneira com que a 

sociedade brasileira tem se configurado na cena urbana contemporânea. Destaca-se o 

crescente número de pessoas trancadas em suas casas amedrontadas pela violência das 

cidades (Karsten, 2003; Karsten & Vliet, 2006; Rasmussen, 2004), estas com poucos espaços 

públicos para brincadeiras infantis (Kawashima, Gomes & Gomes, 2008; Cotrim, Fiaes, 

Marques & Bichara, 2009), além de uma ditadura postural escolar que preza pela imobilidade 

e o silêncio, supervalorizando as capacidades cognitivas em detrimento de todas as demais 

habilidades da criança, sejam elas motoras, afetivas ou sociais. (Sampaio, 1997). 

Características de uma sociedade acuada pelo seu próprio desenvolvimento urbano 

(Mekideche, 2004) e de um momento histórico cultural complexo e multifacetado (Bauman, 
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1998), estes cenários representam relevantes pistas para compreender a infância da era 

contemporânea.  

Categoria importante, porém ainda bastante negligenciada da estrutura social, 

(Sarmento, 2004, 2005; Qvostrup, 2010), a infância hoje é caracterizada pelo que se chamou 

de “crianças internas” (Karsten & Vliet, 2006), fenômeno evidenciado pela preferência dos 

adultos por espaços privados fechados onde suas crianças possam crescer de maneira 

“segura” e “não violenta” (Kawashima, et al., 2008; Cotrim, et al., 2009; Bichara, Modesto, 

França, Medeiros & Cotrim, 2011).  Em pesquisa com crianças dinamarquesas, Rasmussen 

(2004) observa que a infância contemporânea tem se desenvolvido em torno de “ilhas 

urbanas” que regulamentam o tempo e o espaço da criança em sua rotina diária. Destacam-se 

a casa, a escola e as instituições recreativas como as mais importantes ilhas urbanas onde a 

criança pode crescer longe dos perigos das cidades. (Rasmussen, 2004).  

Ainda que estas instituições sejam anteriores ao advento da violência urbana, sua 

proliferação e a rotina triangular “casa-escola-instituições recreativas” que marca o tempo e o 

espaço da infância contemporânea podem ser considerados fenômenos profundamente 

influenciados pelo processo de urbanização e consequente crescimento da violência. A 

multiplicação desses espaços institucionais voltados para as crianças, bem como sua exclusão 

do espaço público, também foram observados por outros pesquisadores, como Elsey (2004), 

Kawashima, et al., (2008), Cotrim, et al., (2009) e Bichara, et al., (2011). 

Esses cenários entrelaçados reforçam uma tendência de consideração das mídias 

digitais conectadas à internet como novos interessantes contextos de brincadeira 

contemporânea, já que permitem diversão “segura” em espaços circunscritos e monitorados 

por adultos próximos (Barros, 2008). Intrinsecamente atraentes pelas características do 

ciberespaço supracitadas, as mídias digitais conectadas à internet abrem infinitas 

possibilidades lúdicas ao colocar a criança em contato com um mundo praticamente sem 

fronteiras, pautado pela instantaneidade, imprevisibilidade e amplitude da circulação de 

informações (Lévy, 1999). Aliando o movimento sociocultural direcionado às tecnologias 

digitais e o fascínio com que elas têm sido recebidas no cotidiano das pessoas com o cenário 

contemporâneo urbano marcado pela violência das cidades e pela internalização da infância, 

a ludicidade na internet parece representar um elemento de extrema relevância no estudo da 

infância contemporânea urbana ocidental (Barra & Sarmento, 2008; Narine & Grimes, 2009; 

Marsh, 2010).  

Para além de um fenômeno intensamente mantido entre as famílias de nível 

socioeconômico médio ou alto, que possuem fácil acesso à internet em suas residências, a 
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abrangência do conceito de “crianças internas” (Karsten & Vliet, 2006) e a preferência dos 

pais por ambientes seguros e restritos de brincadeira versus a violência urbana também se 

incide nas comunidades populares através da proliferação de lanhouses nestes bairros. 

Pesquisas realizadas junto a comunidades de periferia em Porto Alegre (Pereira, 2007) e no 

Rio de Janeiro (Barros, 2008) demostram como o advento das lanhouses representam nessas 

localidades o espaço seguro, permitido e procurado pelos pais para o desenvolvimento de 

atividades lúdicas de seus filhos.  

Desse modo, guardadas as diferenças entre desenvolver atividades lúdicas na internet 

nas residências ou em lanhouses, as famílias contemporâneas de diversos níveis 

socioeconômicos têm demonstrado a preferência por espaços circunscritos, para a brincadeira 

infantil. As mídias digitais e, sobretudo, o ciberespaço característico da internet aparece 

então como um novo contexto lúdico contemporâneo, além do espaço privado das 

residências, já que a rua é vista hoje como um local violento e ameaçador a integridade das 

suas crianças (Kawashima, et al., 2008; Barros, 2008; Narine & Grimes, 2009; Bichara, et al., 

2011). 

Sob o ponto de vista evolutivo, o brincar é considerado um comportamento 

selecionado universal com abrangência primordial na infância, de múltiplas funções 

imediatas para este período da ontogênese. (Bichara, Lordelo, Carvalho & Otta, 2009). De 

acordo com Yamamoto e Carvalho (2002), o brincar é intrinsecamente motivado, ou seja, a 

criança brinca pelo prazer da atividade em si, e não motivada por alguma função implícita ao 

seu desenvolvimento. Para estas autoras, as consequências adaptativas ou funções da 

brincadeira deram origem à própria motivação que os indivíduos têm para brincar ao longo 

do processo evolutivo.  

Nesta conjuntura marcada pelas tecnologias de informação e pela internet como 

contexto lúdico, apesar do fascínio que envolve as possibilidades do ciberespaço e da 

preferência dos adultos por locais fechados e mais seguros para a brincadeira infantil, as 

discussões ainda tendem para postura dicotômica no tocante às brincadeiras na internet. As 

opiniões se dividem entre aqueles que a defendem como ferramenta do futuro que irá 

preparar as crianças para as profissões da nova era digital e aqueles que argumentam sobre os 

perigos tidos como inerentes a este contexto, tais como o sedentarismo, o empobrecimento da 

rede social (Marsh, 2010), o pretenso poder viciante dos jogos eletrônicos ou a possível 

influência para o surgimento de comportamentos violentos a partir dos conteúdos dos 

mesmos (Narine & Grimes, 2009). Essas controvérsias preocupam o público leigo que se 

depara com um universo de opiniões “especializadas” de argumentos estreitos e 
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representações exageradas sobre a interação da criança com as mídias digitais (Narine & 

Grimes, 2009). Tais polarizações na visão do fenômeno acabam por impedir um olhar mais 

profundo sobre este complexo e diverso contexto da tecnologia computacional e como ele 

adentra em nossas vidas, sobretudo a partir das suas possibilidades lúdicas (Buckingham, 

2000; Narine & Grimes, 2009).  

As motivações iniciais que levaram a presente pesquisa de mestrado partiram desse 

movimento crítico entre os estudiosos da relação entre brincadeira livre e internet de que esta 

poderia trazer prejuízos ao desenvolvimento da criança, sobretudo no tocante ao sedentarismo 

(Levin, 2007), à desvinculação do corpo-real a partir da adoção do corpo-virtual (Siqueira, 

2006), ao isolamento e empobrecimento da rede social da criança causado pelo uso contínuo 

das mídias digitais com fins lúdicos (Narine & Grimes, 2009; Marsh, 2010), e por fim, a 

polêmica questão do poder viciante dos jogos eletrônicos e as relações entre brincadeira na 

internet e possíveis comportamentos violentos (Rossetti, Kuster, Souza & Leme, 2007; 

Narine & Grimes, 2009).  

Toda essa rede conceitual crítica dos jogos eletrônicos e plataformas de brincadeira na 

internet encontrava-se fundamentada na visão dicotômica dos autores sobre as tecnologias 

digitais que contrapunham os conceitos de mundo real e mundo virtual para diferenciar as 

atividades realizadas fora ou dentro da internet, com especial ênfase nas vantagens de se 

pertencer e atuar no mundo considerado real (Siqueira, 2006; Levin, 2007). Assim, com o 

objetivo de conhecer este universo lúdico contemporâneo urbano, um novo campo se se abre 

à investigação: as atividades lúdicas na internet, fenômeno crescente na atualidade (Barra & 

Sarmento, 2008; Marsh, 2010; Narine & Grimes, 2009) e marcado pelas complexas e 

dinâmicas características inerentes a virtualidade na constituição dos sujeitos em suas inter-

relações e possíveis formas de socialização (Lévy, 1996, 1999; Santaella, 2004; Siqueira, 

2006; Pereira, 2007; Barros, 2008). 

Assinalada por um momento ímpar do desenvolvimento humano e por características 

próprias como categoria estrutural (Qvostrup, 2010), a infância merece um olhar cuidadoso e 

curioso no que se referem ao advento das refinadas formas de tecnologia da informação e 

ambientes de rede virtuais, não somente pela crescente comercialização e banalização da 

infância, colocando-a como alvo principal do mercado de consumo (Buckingham, 2000; 

Levin, 2007; Barros, 2008; Marsh, 2010), mas, sobretudo pelas dicotômicas e pouco 

esclarecedoras discussões de defesa e rechaço que impedem uma reflexão mais aprofundada 

sobre a ludicidade na internet, realidade cada vez mais marcante da nova geração. 



16 

 

É neste contexto que faz todo o sentido interpretar as relações lúdicas entre infância e 

as mídias digitais conectadas à internet como meios de infinitas possibilidades de expressão 

das culturas da infância e como lugares de lazer e de brincadeira (Barra & Sarmento, 2008) a 

fim de compreender como este fenômeno contemporâneo tem se configurado na cena urbana 

brasileira, mais especificamente na cidade de Salvador/BA. Devido à escassez de trabalhos 

empíricos voltados para esta temática ainda bastante recente no cenário acadêmico, este 

estudo de caráter exploratório, tem fornecido importantes pistas para compreender os mais 

variados aspectos que envolvem a relação da criança com o mundo virtual enquanto novo 

contexto de brincadeira.  

Pretende-se que os resultados finais da pesquisa possam contribuir para a ampliação 

do olhar e superação da visão dicotômica e pouco esclarecedora das relações entre ludicidade 

e internet, visto que caracterizam um contexto onde as brincadeiras ocorrem de forma 

bastante particular, ainda que os aspectos essenciais que caracterizam uma atividade lúdica 

sejam mantidos. Esta pesquisa abre espaço para novos questionamentos e discussões acerca 

do que as brincadeiras e jogos no ambiente digital podem proporcionar, já que os achados 

aqui apresentados não confirmaram grande parte das premissas consideradas, fazendo-nos 

supor que na experiência infantil a brincadeira na internet caminha numa direção ainda pouco 

explorada pela crítica. (Siqueira, 2006; Levin, 2007; Rossetti, et.al., 2007). Diante disso, 

apresentamos o produto final da investigação.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Definição, identificação e função da brincadeira 

 

Atividade complexa, multifacetada e de múltiplas definições (Pellegrini & Smith, 

1998), o brincar pode se caracterizar pelo seu caráter adaptativo ontogenético, ou seja, a 

brincadeira é um sistema comportamental que melhora a adaptação do indivíduo nos estágios 

imaturos da vida, perdendo seu significado na idade adulta. Pode se caracterizar ainda pelas 

diversas funções que desempenha, tais como aquisição da linguagem, desenvolvimento de 

padrões motores complexos, e funções socializadoras como as relações de hierarquia, 

dominância e a possibilidade de negociação e resolução de conflitos (Bichara, et al., 2009). 

Ou ainda pelas inter-relações com o contexto cultural (Pontes & Magalhães, 2003; Carvalho 

& Pontes, 2003) e os aspectos de reprodução interpretativa da cultura maior na construção da 

própria cultura infantil através da brincadeira (Corsaro, 2006, 2009; Corsaro & Eder, 2011). 

O brincar é um comportamento social adaptado, então, mesmo que diferentes culturas 

apresentem suas particularidades relacionadas ao brincar, a simples presença deste 

comportamento em todas as culturas é inquestionavelmente universal (Bichara, et al., 2009). 

Apesar dos diversos aspectos que o caracterizam, o brincar é considerado um 

fenômeno difícil de ser definido operacionalmente devido às diferenças de escolhas teóricas e 

metodológicas dos seus estudiosos e à complexidade do fenômeno em si (Pellegrini & Smith, 

1998). Assim, a complexidade intrínseca do brincar, as inúmeras formas em que se manifesta 

e os múltiplos fatores que o influenciam, faz com que se evite a busca de uma definição única 

que dê conta de todos os aspectos desse sistema comportamental. (Bichara, et al., 2009). Não 

obstante a dificuldade de se obter uma definição coerente e multidimensional do brincar 

(Pellegrini & Smith, 1998), este fenômeno é relativamente fácil de ser identificado entre os 

demais comportamentos emitidos pelo indivíduo. Isso ocorre tanto pela visibilidade e altos 

níveis de atividade numa brincadeira, quanto por apresentar algumas características 

comumente encontradas entre as diversas espécies que também emitem esse mesmo sistema 

comportamental (Yamamoto & Carvalho, 2002). 

Buscando compreender este fenômeno da maneira mais completa possível e sem cair 

na falácia de uma definição unilateral, Burghardt (2005) propôs o reconhecimento dos cinco 

critérios primordiais na identificação de um episódio de brincadeira a partir das caraterísticas 
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mais importantes do comportamento de brincar. Assim, idealizou o que chamou de big five da 

brincadeira (Burghardt, 2005): 

1) Função imediata limitada: ocorrência de comportamentos comumente usados em 

contextos funcionais reais, mas desvinculados de sua motivação original no contexto 

da brincadeira. Comportamentos como usar um sapato como telefone, ou uma tampa 

de panela como volante de automóvel ilustram este primeiro critério. 

2) Componente endógeno: a brincadeira é um comportamento espontâneo, voluntário, 

prazeroso, reforçador e feito em benefício próprio. Dessa forma, notamos que o 

indivíduo não brinca para atingir um fim específico, a brincadeira é uma atividade 

intrinsecamente motivada (Yamamoto & Carvalho, 2002), ainda que não traga prazer 

imediato, como nos casos de derrota durante um jogo de regras. Como bem define 

Heiddeger (citado por Levin, 2007, p.9), a criança “brinca porque brinca. A 

brincadeira não tem porquê. Brinca enquanto brinca”. 

3) Diferença temporal ou estrutural: os comportamentos de brincar são geralmente 

incompletos, exagerados ou precoces, envolvendo padrões com forma, sequência, 

alvo e noção temporal modificados.  

4) Ocorrência repetida: desempenho repetido, porém não estereotipado do 

comportamento. Segundo Burghardt, (2005), como não há uma finalidade específica 

na brincadeira, os padrões motores se repetem com frequência e são usados 

exageradamente.  As rotinas como as de aproximação/evitação (pega-pega, esconde-

esconde, cabra-cega, etc.) ilustram bem esse critério, pois ocorrem usualmente em 

diversas rodadas repetidas, e raramente em uma única rodada. 

5) Ambiente relaxado: a brincadeira ocorre somente em situações livres de tensões, 

ameaças, disputas e quando o indivíduo encontra-se em estado saudável, alimentado e 

sem necessidades físicas prementes.  

De acordo com Burghardt (2005) estes critérios não podem ser tomados isoladamente 

para caracterizar um comportamento como sendo brincadeira, afinal, poder-se-ia confundi-lo 

com comportamentos outros como os de exploração, curiosidade ou estereotipia. Daí a 

necessidade de que seja observada a ocorrência de mais de um critério, tomados em conjunto 

na identificação do fenômeno da brincadeira. Dessa forma, embora a brincadeira possa ser 

considerada uma atividade lúdica, nem toda atividade lúdica pode ser considerada uma 

brincadeira. Ações como desenhar e pintar não preencheriam os critérios descritos acima, 

sendo, portanto, consideradas atividades lúdicas e não brincadeiras em si.  
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Questão bastante controversa, os termos atividades lúdicas, brincadeiras e jogos de 

regras por vezes se confundem e ainda não se chegou a um consenso sobre a melhor 

diferenciação entre eles. Pontes e Magalhães (2002) identificam as brincadeiras e os jogos 

como atividades lúdicas, onde estes últimos nada mais seriam do que uma forma específica 

de brincadeira, porém com regras mais bem definidas. Os jogos, segundo esses autores, são 

uma forma tipicamente humana de brincar envolvendo a ritualização de papéis e a regulação 

de determinados cenários. Desse modo, nos jogos, as sequências imprevisíveis características 

das brincadeiras seriam transformadas em ciclos repetitivos e ritualizados de ação com início, 

meio e fim (Pontes & Magalhães, 2002). 

A alternação informal de papéis, característica da brincadeira, seria então 

transformada em uma alternação regularizada entre competidores e grupos. Os jogos se 

diferem das outras formas de brincadeira por requererem que ao menos um dos jogadores 

tenha a concepção do cenário, regras e sanções, e que o outro jogador tenha a habilidade 

cognitiva para seguir tais regras (Pontes & Magalhães, 2002). Assim, as regras explícitas dos 

jogos teriam a finalidade de regular os comportamentos dos brincantes, limitando suas 

possibilidades de ação num enredo particularmente limitado caracterizado pelo ritual próprio 

daquela atividade lúdica. 

Adotamos para este estudo a concepção de Pontes e Magahães (2002) quanto às 

brincadeiras e jogos de regras como atividades lúdicas, considerando o jogo uma brincadeira 

em si, mas que guarda as peculiaridades de possuir suas regras explícitas bem definidas e o 

enredo predominantemente ritualizado. Assim, consideramos que ao atuar em um jogo, a 

criança está brincando, visto que mesmo nos jogos de regras, a gama de ações da criança 

preenche os critérios propostos por Bughardt (2005) para a definição de um episódio de 

brincadeira.  

A presente investigação adota o termo atividades lúdicas para todas as atividades 

desempenhadas pelos participantes com fins lúdicos, sejam elas brincadeiras, jogos de regras 

ou a navegação na internet com finalidade reconhecidamente lúdica. Portanto, ações como 

assistir a vídeos, desenhos animados, clipes musicais, acessar sites de música, etc. serão 

consideradas atividades lúdicas pertinentes para a análise pretendida. Dessa forma, os 

aspectos teóricos sublinhados para as brincadeiras na discussão dos resultados, tais como as 

relações com variáveis como gênero e idade, as formas de apropriação do espaço e os 

aspectos culturais envolvidos também compreenderão os jogos de regras e demais atividades 

lúdicas identificadas nessa investigação. 
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Para além da definição e identificação do brincar, as discussões recaem sobre suas 

possíveis funções para o indivíduo, e geralmente são acompanhadas de muita polêmica, 

sobretudo devido às poucas evidências empíricas quanto ao seu valor adaptativo. Uma 

possibilidade é pensá-lo como um sistema comportamental que melhora a adaptação do 

indivíduo no início da sua vida, tal como os reflexos dos recém-nascidos (Pellegrini, Dupuis 

& Smith, 2007). Nesse raciocínio, o brincar proporcionaria um senso de domínio, 

competência e auto eficácia, que afetariam as experiências das crianças com novas atividades, 

preparando-as para o inesperado. Brincando, a criança aumenta a versatilidade de 

movimentos usados para lidar com eventos súbitos como quedas e perda de equilíbrio, ou 

para lidar com emoções e situações estressantes ou inesperadas (Bichara, et al., 2009). 

No entanto, um grande número de abordagens que investigam a brincadeira ainda a 

considera a partir de suas funções instrumentais de preparação para a vida adulta ao se 

considerar a infância como um período de imaturidade e incompetência (Bichara, et al., 2009; 

Sarmento, 2004). Dessa forma, brincar nos estágios iniciais da vida é visto como um sistema 

comportamental de preparação para a maturidade através da aprendizagem de novas 

habilidades que futuramente poderiam ser úteis (Vieira & Sartorio, 2002). A infância 

prolongada e protegida por adultos em determinadas espécies muito especializadas, entre elas 

a espécie humana, assim como a expectativa de vida relativamente longa são fatores que 

estão correlacionados com um processo de desenvolvimento apoiado na experiência e na 

aprendizagem (Bichara, et al., 2009). Nesse contexto, a brincadeira pode ser uma importante 

ferramenta de aprendizagem ao possibilitar à criança o reconhecimento do ambiente, além do 

desenvolvimento de comportamentos e estratégias adaptativas (Pellegrini, et al., 2007).  

A espécie humana conta ainda com um diferencial no tocante à relação brincadeira e 

desenvolvimento: a aquisição da linguagem. A brincadeira seria então, um importante veículo 

de aquisição da linguagem, desde o reconhecimento de sinais e expectativas, até o 

desenvolvimento da estrutura da linguagem em si, com suas formas e regras intrínsecas. 

Estudos apontam para a complexidade dos padrões de linguagem nos episódios de faz-de-

conta, assim como os envolvidos nas negociações de papéis e narração de enredo como 

exemplos do importante papel da brincadeira no desenvolvimento da linguagem (Bichara, et 

al., 2009). 

Outras funções da brincadeira ainda podem ser reconhecidas, tais como as 

combinações de padrões motores complexos, o uso lúdico de instrumentos, funções 

socializadoras como o estabelecimento de hierarquias de dominância, negociações e 

resoluções de conflitos, além dos elementos de criatividade e comunicação social da espécie. 
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Assim, a brincadeira permitiria a aprendizagem de vários comportamentos em situação de 

baixo risco, numa atmosfera de familiaridade, segurança emocional e falta de tensão ou 

perigo imediato (Pontes, Bichara & Magalhães, 2006; Bichara, et al., 2009). 

 Yamamoto e Carvalho (2002) questionam se o brincar constitui uma fonte de 

benefícios imediatos para os sujeitos ou se traz somente ganhos evolutivos e de longo prazo. 

As investigações dedicadas a descobrir quais as funções do brincar estariam associadas a esse 

questionamento ainda bastante controverso (Bichara et al., 2009). De acordo com Hansen, 

Macarini, Martins, Wandelind e Vieira (2007) o comportamento de brincar das crianças 

possui relação com o desenvolvimento humano, sobretudo durante essa etapa da vida. Estes 

autores, assim como Bjorklund e Blasi (2005), salientam que determinados comportamentos 

são adaptativos somente para uma fase específica da vida, perdendo sua importância e 

desaparecendo ao longo do desenvolvimento. A brincadeira pode então ser percebida como 

uma característica inerente das espécies que possuem uma infância longa e protegida, com 

elevado potencial para aprendizagem. Desse modo, identifica-se a brincadeira como um 

comportamento selecionado evolutivamente devido às funções que contém em si ao 

contribuir para a sobrevivência da espécie. Apesar dos custos envolvidos durante uma 

atividade lúdica, seus benefícios são geralmente mais elevados, o que reforça a importância 

desse comportamento filogeneticamente. (Gomes, 2009) 

Hansen, et al., (2007) e Yamamoto e Carvalho (2002), ao discutirem sobre a função 

evolutiva da brincadeira, lembram que as questões sobre causas proximais e distais do 

desenvolvimento relacionadas à brincadeira são uma constante na literatura, sendo difícil 

acreditar que brincar não traga benefícios ou que não tenha evoluído por alguma razão. 

Torna-se assim arriscado desconsiderar que um elemento genuíno e característico da infância, 

que implica no relacionamento e negociação entre crianças (sociabilidade), no emprego de 

determinadas competências (físicas e cognitivas) e na utilização da linguagem, não possua 

implicações funcionais. (Gomes, 2009).  

 

1.2 Desenvolvimento da brincadeira na ontogênese 

 

Acredita-se que a brincadeira surge e se desenvolve desde o nascimento da criança 

facilitando a aproximação com pessoas, a formação de vínculos e a percepção do mundo no 

qual a criança está inserida. As interações lúdicas na comunicação não-verbal entre mãe e 

bebê podem representar as primeiras manifestações de brincadeira na ontogênese humana 
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(Bichara, et al., 2009). Diversos estudos constatam o desenvolvimento da brincadeira no 

decorrer da vida do indivíduo. Bichara et al. (2009) citam algumas investigações onde se 

pode verificar a presença de sinais de brincadeira nos primeiros seis meses de vida da criança. 

Dessa forma, considera-se que crianças de até seis meses divertem-se observando outras 

pessoas manipulando objetos, ou mesmo elas próprias se ocupam por muito tempo brincando 

com objetos.  

Pode-se falar de um desenvolvimento próprio do brincar na espécie humana que se 

modifica nos primeiros sete anos de vida (Bichara, et al., 2009). Na primeira infância, o 

repertório comportamental da brincadeira consiste no brinquedo manipulativo, com uma 

ênfase especial na exploração do contexto próximo e nos objetos que a criança dispõe no seu 

entorno. Entre 12 e 18 meses aparecem formas simples de brincadeira simbólica. Essas 

formas simples se caracterizam pela reordenação de esquemas familiares fora do contexto. 

Exemplos desse tipo de brincadeira são cenas simbólicas simples de crianças pentearem os 

pelos dos bichos de pelúcia ou beberem em copo vazio fazendo alusão a este comportamento 

observado em seu contexto mais próximo. Aos poucos, essas simulações ganham mais 

elementos de imaginação e por volta dos três anos de idade nota-se que as crianças já são 

capazes de transformar simbolicamente objetos em outros, ou mesmo inventar itens ou 

eventos completamente imaginários e desvinculados de qualquer objeto real  (Bichara, et al., 

2009). 

Por volta dos dois anos de idade, as crianças começam a incluir elementos simbólicos 

nas interações com parceiros, assumindo incialmente papéis complementares recíprocos com 

um único companheiro e mais tarde ampliando seu repertório para interações lúdicas sociais 

com conhecimento mútuo dos temas. Já no final do terceiro ano e continuando por toda a 

infância, as interações com companheiros nas brincadeiras incluem transformações 

simuladas, complexas e elaboradas (Bichara, et al., 2009) e podemos dizer que esta é a fase 

em que as brincadeiras simbólicas atingem seu auge, seja em frequência em meio aos demais 

comportamentos, seja em possibilidades criativas e sociais. Entre os cinco e sete anos de 

idade, o interesse por brincadeiras simbólicas começa a decair, dando espaço para a 

preferência por brincadeiras com regras, onde se desenvolvem primordialmente a habilidade 

de coordenação de ações entre várias crianças (Bichara, et al., 2009).  

Ainda que possa haver pequenas variações culturais, Pellegrini e Smith (1998) 

observam que essas sequências de aquisição de brincadeiras são relativamente estáveis em 

diversas populações, ou seja, a transição do brinquedo manipulativo, para o simbólico, para o 

jogo de regras ocorre aproximadamente na mesma idade. Essa lógica sequencial da evolução 
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da brincadeira nas diferentes idades também observada por Piaget (1964) em seus estudos 

sobre a formação do símbolo na criança. Fato ainda ressaltado por Gosso, Salum e Morais e 

Otta (2007) em análise comparativa entre as brincadeiras de crianças indígenas Parakanã do 

sudeste do Pará, crianças caiçara de Ubatuba/SP e de crianças urbanas da cidade de São 

Paulo/SP. 

Diversos são os fatores desenvolvimentais ou contextuais que podem influenciar essas 

transições e os interesses distintos entre os repertórios de brincadeira e as diferentes idades. O 

próprio fato do adulto já não demonstrar tanto interesse pela brincadeira devido às 

atribulações do mundo laboral demonstra que o contexto é algo que influencia grandemente 

neste processo. No entanto, a era das mídias digitais e tecnologias da informação têm 

colocado à prova a ideia de que a ludicidade decai na idade adulta, visto o crescente interesse 

de adultos por jogos eletrônicos, sobretudo os MMORPG (Massively Multiplayer Online 

Role-playing Game), jogos de aventura e interação online com grande número de pessoas 

(Reis, 2005). Estudos brasileiros apontam que a principal atividade dos adultos jovens nas 

lanhouses em bairros de periferia de Porto Alegre (Pereira, 2007) e do Rio de Janeiro (Barros, 

2008) é eminentemente lúdica. Esta é uma questão ainda inexplorada que merece futuras 

investigações, pois estes indícios sugerem que as atividades lúdicas na idade adulta possam 

ter encontrado formas contemporâneas de manifestação sem grandes prejuízos, já que, muitas 

vezes movidos por motivações laborais, a rotina adulta está associada ao uso diário do 

computador e da internet, os mesmos contextos onde se desenvolvem os jogos eletrônicos e 

demais atividades lúdicas. 

  

1.3 As relações entre brincadeira e gênero 

 

Uma das mais importantes identidades que a criança aprende para definir a si mesma 

e aos outros é a de gênero (Bichara & Carvalho, 2008). Segundo estas autoras, essa é uma 

questão tão importante que crianças muito pequenas já identificam traços dessas diferenças e 

manifestam isso na forma e conteúdo das brincadeiras. De acordo com Bichara (2001), 

meninos e meninas brincam de forma diferente, estão frequentemente separados em grupos 

exclusivos, engajam-se em brincadeiras diferentes, em lugares diferentes e com dinâmica 

diferentes.  

A aquisição e o desenvolvimento de papéis de gênero são aspectos importantes do 

desenvolvimento e estão inter-relacionados com variáveis socioculturais e situacionais. 
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Bichara (2001) discute o papel de gênero como um conjunto organizado de expectativas para 

comportamentos e atividades consideradas apropriadas para homens e mulheres de uma 

determinada cultura. O termo também inclui comportamentos atuais, preferências e atitudes 

somadas às expectativas sociais, estabelecendo assim, uma relação entre normas prescritas 

culturalmente e comportamento individual dos indivíduos.  

Desde muito cedo, não só na brincadeira, a criança demonstra a percepção sobre 

rotulação de gênero, preferência por brinquedos sexualmente tipificados e percepção de 

papéis sexuais adultos, pois desde seu nascimento lhe é transmitido um conjunto de 

expectativas para comportamentos e atividades consideradas apropriadas, que vão 

proporcionar-lhe a possibilidade de assimilação do que significa ser menino ou menina. Os 

pais são os mais significativos agentes de socialização nesse processo e as questões centrais 

acerca de papéis sexuais são aprendidas até os cinco anos e completadas na vida escolar. 

(Bichara, 2001). 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos tentando estabelecer como fatores biológicos 

e culturais interagem e influenciam na emergência de fenômenos como segregação por 

gênero, estereotipia em brinquedos e brincadeiras, tipificação de papéis, e construção do 

papel de gênero nas interações entre crianças em seus grupos de parceiros (Poulin-Dubois, 

Serbin, Kenyon & Derbyshire, 1994; Weinraub & cols., 1984; Meehan & Janik,1990, citados 

por Bichara, 2001) Tais investigações mostraram que crianças por volta dos sete meses já 

reconhecem faces masculinas e femininas. Aos 12 meses identificam de forma integrada face 

e voz masculina ou feminina, porém somente aos dois anos demonstram ter estabelecido 

categorias de gênero. A partir dos 26 meses podem ser observados rotulações de gênero, 

preferência por algum tipo de brinquedo especial e a percepção de papéis sexuais adultos. 

Desde os três anos de idade, as crianças já podem estabelecer sua própria identidade de 

gênero que, aos seis ou sete, já demonstram um bom conhecimento sobre atividades e papéis 

sexuais e objetos sexualmente tipificados. E por volta dos dez anos, já conhecem traços 

abstratos relacionados com papéis sociais.  

Estudos recentes demonstram que a criança pequena não necessita ter desenvolvido 

um entendimento sofisticado sobre gênero para manifestar preferências sexualmente 

tipificadas e estereotipadas. Por exemplo, crianças a partir de dois anos preferem brincar com 

brinquedos tipificados para o próprio sexo, como carrinhos para meninos e bonecas para 

meninas. Estes estudos também demonstram que meninos apresentam estereótipos mais 

acentuados que meninas e uma maior apropriação do espaço físico durante as brincadeiras 
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(Huston, 1985; Katz & Boswell, 1986, citados por Bichara, 2001; Aydt & Corsaro, 2003, 

Karsten, 2003, Fiaes, Marques, Cotrim & Bichara, 2010). 

Pesquisadores como Silva, Pontes, Silva, Magalhães e Bichara (2006) consideram que 

a base dessa diferenciação é biológica (sexo), mas que as construções sobre papéis (gênero) 

são simbólicas e sociais.  Por isso, consideram que devemos buscar investigar os fenômenos 

relacionados a essa diferenciação, numa perspectiva aberta e integrada, procurando identificar 

como fatores biológicos e culturais interagem. A cultura ocidental exerce maior pressão sobre 

meninos e homens adultos contra a tipificação inadequada de gênero. Dessa forma é 

socialmente mais vergonhoso um menino apresentar trejeitos femininos do que uma menina 

apresentar trejeitos masculinos (Wood, Desmarais & Gugula, 2002). Estas tipificações são 

difundidas não só pela família e parceiros como também pela escola, literatura e mais 

recentemente pela televisão. Meninos considerados "mariquinhas" sofrem avaliação mais 

negativa que meninas consideradas "moleques" (Bichara, 2001; Karsten, 2003).  

Além dos pais, a mídia, sobretudo a televisão como importante veículo de transmissão 

cultural, também influencia a diferenciação dos papéis de gênero: apresenta as personagens 

masculinas como mais agressivas, construtivas e premiadas por suas atividades e as mulheres 

mais punidas que os homens pelos altos níveis de atividade e recebem menos recompensas 

por seus comportamentos nos enredos televisivos. A masculinidade é mais valorizada que a 

feminilidade na televisão e na sociedade como um todo (Bichara, 2001). O comportamento 

transexual manifesto por meninas preocupa menos os adultos, que acreditam que estes 

comportamentos serão superados com o desenvolvimento. Além disso, nas culturas 

ocidentais, comportamentos masculinos são igualados a força e status elevado, ao passo que 

comportamentos femininos são vistos de maneira pejorativa como sinônimos de fraqueza ou 

fragilidade (Martin, 1990; Karsten, 2003). Quando uma menina aproxima-se do papel 

masculino isto é percebido como uma promoção; já no caso inverso, é como se o menino 

estivesse sendo rebaixado (Bichara, 2001; Karsten, 2003). 

Diversas pesquisas demonstram que as brincadeiras estão profundamente 

relacionadas aos papéis de gênero desempenhados pelos adultos do grupo cultural no qual a 

criança está inserida (Bichara, 2001, 2003; Gosso, et al., 2007, Seixas, 2007). Alguns dos 

aspectos mais importantes a serem observados nas relações entre brincadeira e gênero são a 

estereotipia, a tipificação, a segregação, as formas de comunicação, escolha de brinquedos e 

uso do espaço. A estereotipia de gênero é assim um poderoso agente da realidade presente 

mesmo nas brincadeiras mais fantasiosas. Isso significa dizer que meninos brincam de temas 
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considerados masculinos e meninas brincam de temas considerados femininos e ambos 

apresentam preferência por parceiros do mesmo sexo na formação dos grupos de brinquedo. 

Meninos e meninas desenvolvem diferentes subculturas em grupos segregados, 

desenvolvendo diferentes culturas (Aydt & Corsaro, 2003), onde percebemos que meninas 

brincam intensivamente com uma ou duas "grandes amigas", enquanto os meninos brincam 

em grandes grupos.  

O próprio significado de sociabilidade é diferente para meninos e meninas aos sete 

anos e meio, o que consiste em dizer que os meninos mais sociais tendem a ter amplas 

relações com seus parceiros, enquanto as meninas muito sociais têm relação intensa centrada 

em uma grande amiga. Estudos que mostram que adolescentes costumam manter este padrão 

de sociabilidade: mocinhas têm uma grande amiga ou um pequeno número de amigas 

íntimas (Bichara, 2001), enquanto rapazes são mais inclinados a formar uma “galera” ou um 

grupo, padrão mantido na vida adulta para atividades socialmente consideradas masculinas 

como praticar esportes ou beber. As diferenças de estilos culturais entre grupos de meninos e 

meninas podem ser observadas também em outras atividades: meninos se engajam mais em 

jogos brutos, brigam mais, mostram mais publicamente dominância nas interações. Tendem 

também a brincar mais em locais públicos e serem menos vigilantes e cuidadosos que as 

meninas. A brincadeira das meninas é caracteristicamente mais cooperativa e com diálogos 

mais intensos e duradouros (Bichara, 2001; Karsten, 2003).  

No entanto deve-se atentar para aspectos culturais ao se investigar as diferenças de 

gênero na ocorrência e características das brincadeiras. Em algumas culturas, por exemplo, as 

meninas se dedicam mais às tarefas domésticas junto de suas mães, o que diminui o tempo e a 

frequência de episódios de brincadeira. Diversas pesquisas apontam para o fato de a própria 

presença física de meninos e meninas brincando nas áreas livres externas ser desigual devido 

provavelmente a estes fatores culturais. (Bichara, 2001; Karsten, 2003).  

No tocante à temática dos episódios de faz-de-conta, as crianças tendem a imitar 

modelos adultos de seu próprio sexo e as meninas são mais pressionadas a serem assistentes e 

cuidadosas. Investigando as brincadeiras de rua dos índios Xocó, Bichara (2001) relata que as 

crianças escolhem temas relacionados ao modo de vida dos homens e mulheres daquela 

comunidade, assim meninos têm preferência por temáticas ligadas aos meios de transporte 

(andar a cavalo, dirigir caminhão, carro de boi, conduzir barco, carro, etc.) e as meninas, 

temas relacionados às atividades domésticas (casinha, comidinha, mamãe e bebê, 

aniversários, chás, etc.). Outras pesquisas apontam para a mesma tendência na diferenciação 

da escolha temática nas brincadeiras de meninos e meninas: enquanto nas brincadeiras dos 
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meninos predominam os super-heróis ou papéis com muita ação (homens do espaço, polícia e 

bandido, monstros e lutas), nas brincadeiras das meninas predomina a temática doméstica 

(Bichara, 1994; Bichara, 2001; Bichara & Carvalho, 2008). 

Bichara (2001) indica que as mudanças ocorridas na sociedade parecem não estar 

ocorrendo em velocidade suficiente para fornecer oportunidades iguais para meninos e 

meninas, durante o período mais precoce de seu desenvolvimento. Apesar de serem as 

mulheres as principais fornecedoras de brinquedos e equipamentos para as crianças pequenas, 

ainda o fazem a partir de um padrão bastante tradicional: artigos de esportes, ferramentas, 

veículos, roupas azuis, vermelhas e brancas, roupas de cama e cortinas azuis são direcionados 

para os meninos, enquanto bonecas, personagens fictícios, roupas cor de rosa e 

multicoloridas, chupetas cor de rosa, adornos, roupa de cama e cortinas amarelas ou cor de 

rosa são artigos direcionados para as meninas. 

Essa estereotipia assimilada é reproduzida pela criança não só na exibição de 

comportamento tipificados como também ao evitar brincadeiras e objetos reconhecidos como 

pertencente ao sexo oposto. Esta conduta parece estar relacionada com a busca de aprovação 

pelos parceiros de brincadeiras e para evitar relações negativas (Bichara, 2001). Corsaro 

(2009) argumenta, no entanto, que a assimilação dos papéis de gênero não se dá de maneira 

passiva e a brincadeira é um terreno fértil não só para a reprodução interpretativa, mas para 

os desafios às estereotipias dos papéis sociais, inclusive os de gênero. Assim, em seus estudos 

sobre as brincadeiras de crianças pequenas italianas, este autor pôde notar como o faz-de-

conta se configura para desafiar, questionar e ressignificar as normas sociais previstas aos 

papéis de gênero da cultura da criança, como o casamento monogâmico, por exemplo. 

A estereotipia de gênero é um aspecto bastante resistente à mudança. Uma das razões 

apontadas para isso é que a estereotipia poderia ser considerada como um processo cognitivo 

normal. De acordo com Bichara (2001), objetivando organizar eficientemente uma grande 

soma de experiências vivenciadas no dia-a-dia, as pessoas criariam representações 

simplificadas estruturadas em torno de modelos. Assim, tanto para conceitos sociais (gênero, 

por exemplo), como para conceitos não sociais (uma espécie animal, por exemplo) as 

características comuns dos modelos seriam altamente reconhecíveis e anomalias (como uma 

girafa com pescoço pequeno etc.) seriam difíceis de serem incorporadas. Esta autora 

considera que sem dúvida, esta é uma explicação interessante, mas levanta o questionamento 

sobre como ficam esses conceitos sociais diante da diversidade de modelos existente na 

sociedade moderna. 
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A segregação é outro aspecto importante presente no desenvolvimento. E está 

diretamente relacionada com o processo de compreensão e assimilação de papéis sociais. A 

segregação incorpora o fato de meninos preferirem brincar primordialmente com meninos e 

meninas com meninas. Beraldo (1993) relata que, por volta dos três anos, as crianças já 

demonstram preferência por parceiros do mesmo sexo. Preferência esta que se mantém 

durante boa parte do ensino fundamental, embora a maioria das crianças também participe de 

brincadeiras em grupos mistos. A segregação se acentua com o aumento da idade, 

permanecendo forte durante a infância e perdendo força nos grupos de adolescentes. Diversos 

estudos demonstram que a segregação tem sido encontrada em grupos de brincadeira de 

diferentes culturas, como os realizados por Whiting e Edwards (1988) em seis diferentes 

culturas: Índia, Japão, Filipinas, México, Quênia e Estados Unidos. Seus dados revelaram 

crianças entre quatro e 10 anos brincando mais tempo em grupos segregados por sexo e isto 

foi mais pronunciado em crianças da mesma idade e quando adultos não estavam presentes.  

Bichara (2001) aponta para situações onde a segregação se torna mais flexível, seja 

por intervenção de adultos, quando o número de parceiros para brincar é limitado, quando 

estão envolvidos em atividades que exigem cooperação e menos atenção para o sexo, em 

alguns jogos, quando adultos organizam encontros mistos, quando são agrupadas por outros 

critérios que não o sexo e fora da escola em lugares menos públicos. Silva et al., (2006) 

encontraram algumas características específicas na segregação entre meninos e meninas em 

brincadeiras de rua na cidade de Belém/PA.  

No geral, 82,23% dos meninos brincaram em grupos só de meninos, enquanto entre as 

meninas a participação foi de 41,36%, porém entre os meninos a segregação aumentava 

expressivamente com o aumento da idade, enquanto entre as meninas diminuía. A diminuição 

expressiva do número de meninas na rua com o aumento da idade pode estar associado a essa 

diferença entre os grupos. Ou seja, o aumento da segregação entre os meninos pode ser 

devido não a uma preferência, mas sim à ausência de meninas. Estes autores também 

constataram, por outro lado, que as meninas buscavam maior aproximação do grupo de 

meninos, o que poderia também estar relacionado à menor disponibilidade de parceiras do 

mesmo sexo. 

Para Martin e Fabes (2001), o grupo segregado é importante fator de socialização, 

influenciando tanto as interações tipificadas e estilos de brincar quanto o próprio fenômeno 

da segregação. Estes autores expõem dois tipos de padrão de diferenciação sexual: a 

polarização dual, no qual os comportamentos dos dois grupos se distanciariam a partir de um 
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ponto inicial em direções opostas, e a polarização singular, onde os comportamentos de 

apenas um dos dois sexos mudariam através dos tempos, enquanto o outro permaneceria 

estável. Essa hipótese fortalece a visão de que os meninos seriam menos flexíveis à 

aproximação.  

Outra hipótese é a de aproximação unilateral proposta por Silva et al., (2006). 

Segundo esses autores, o que se observou foi a significativa penetração das meninas nos 

grupos de meninos e em suas brincadeiras motivada por resistência e pressão destas ao 

invadirem e se apropriarem da cultura masculina, diminuindo a distância entre os dois 

gêneros. De acordo com Bichara e Carvalho (2008), essa é uma hipótese interessante, 

principalmente se levarmos em conta que na sociedade brasileira atual as mulheres que 

alcançam espaços sociais e profissionais masculinos são amplamente valorizadas, obtendo 

visibilidade na mídia e preenchendo estatísticas, enquanto o contrário não ocorre. O homem 

que ocupa espaços tidos como femininos não obtém ganhos nem sociais, como exposição na 

mídia, prestígio social, nem financeiro já que frequentemente as profissões consideradas 

femininas recebem menor remuneração. (Karsten, 2003; Bichara & Carvalho, 2008) 

Alguns estudiosos afirmam que a segregação deriva diretamente dos aspectos de 

identidade de gênero aprendidos no contexto sociocultural, ou seja, cada sociedade estabelece 

um padrão do que seja masculino e feminino, esperando que meninos e meninas ajam como 

tal e reforçando os comportamentos adequados. Já outros, consideram que a segregação é 

resultado do desenvolvimento cognitivo, ou seja, a criança necessita estar entre pares do 

mesmo sexo para adquirir identidade de pertencimento a um grupo social que se diferencia 

por características biológicas (sexo), mas que essas características são associadas a papéis 

sociais diferenciados (gênero). Compreender esses papéis e adquirir identidade do seu próprio 

gênero seria a causa da segregação (Bichara e Carvalho, 2008).  

Já Aydt e Corsaro (2003) argumentam que se existem aspectos biológicos ou 

cognitivos inerentes à natureza de meninos e meninas que os levam a escolher determinado 

tipo de interação ao brincar, deveríamos encontrar níveis semelhantes de segregação de 

cultura para cultura. Isso só seria possível através de estudos comparativos, porém o que se 

encontra é uma predominância de estudos com crianças brancas e de classe média. E tais 

generalizações não seriam suficientes para dar conta da complexidade desse fenômeno. Esses 

autores citam estudos (Fabes, 1994; Serbin, Moller, Gulko, Pawlishta & Colburne, 1994; 

citados por Aydt & Corsaro, 2003) que apontam outra forma de interpretação, sugerindo que 

a origem da segregação por gênero deriva da compatibilidade de interesses entre crianças do 

mesmo sexo. Segundo essa interpretação, seria mais fácil e prazeroso para uma criança 
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brincar com parceiros que compartilham os mesmos estilos e interesses de brincadeira do que 

seu oposto. A segregação de gênero seria mantida, então, como resultado da preferência por 

parceiros com um estilo similar de brincadeiras, o que levaria ao fortalecimento de certos 

padrões estereotipados. Com isso, as crianças nasceriam diferentes por causa do seu sexo e se 

tornam mais diferentes ainda brincando em grupos segregados. (Bichara e Carvalho, 2008) 

As diferenças de gênero podem ser observadas também nas formas de comunicação 

durante a brincadeira. Segundo Bichara e Carvalho (2008), meninas conseguem estabelecer 

um diálogo por mais tempo, incluem propostas e ideias das companheiras, enquanto os 

meninos usam mais frases soltas, de auto referência, além de alternarem os temas das 

brincadeiras com mais frequência. Essas diferenças de comunicação se revelam também na 

resolução de conflitos, onde as meninas parecem ser mais apaziguadoras que meninos.  

Na comunicação não verbal observam-se diferenças na postura, gestos, movimentação 

corporal, distância interpessoal, olhar, contato, contato e sorriso etc. Otta (1994) ressalta que, 

em várias situações, as mulheres sorriem mais que os homens e o sorriso é interpretado como 

um gesto de apaziguamento. Da mesma forma, os homens tenderiam a exibir mais 

indicadores de dominância, enquanto as mulheres indicam maior calor emocional em seu 

comportamento não verbal. Em nossa sociedade, os meninos, desde pequenos, são 

desencorajados a expressar abertamente suas emoções, enquanto as meninas são encorajadas 

a exteriorizá-las. 

Segundo os resultados da pesquisa realizada por Bichara (2001) com os índios Xocó, 

os grupos de meninas e os grupos mistos são os que utilizam mais a verbalização enquanto 

brincam, tanto a verbalização pura como acompanhada de vocalizações (onomatopeias, tais 

como a imitação do som de uma ambulância ou de tiros). Isso ocorreu devido ao fato das 

meninas conseguirem estabelecer diálogos mais longos e planejarem mais a brincadeira, 

assim como se esforçarem mais para manter o grupo mais coeso aceitando sugestões das 

companheiras e negociando mais. Nos grupos mistos, devido à heterogeneidade dos mesmos, 

há uma necessidade constante de ajustes nos rumos das brincadeiras para manutenção da 

fantasia, o que pode ter impulsionado um número relevante de verbalizações (Bichara, 2001).  

Esta investigação notou ainda que as meninas usam muito pouco só a vocalização, o 

que é bastante comum nas brincadeiras dos meninos, já que eles imitam motor de carros, 

buzinas, relincho de cavalos, mugido de bois, o som de armas sendo disparadas, etc. durante 

suas brincadeiras. Quando usam verbalizações, em sua maioria são frases soltas ou imitando 

alguma fala de personagem como, por exemplo: "Vamos pegar o bandido!" ou dando ordens 
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aos companheiros. As meninas usaram frases soltas nas ocasiões em que reproduziam jargões 

em voga nas novelas da televisão como, por exemplo "Vixe, my God!" (Bichara, 2001). 

Os papéis de gênero estão associados também à escolha de brincadeiras consideradas 

masculinas ou femininas, chamada tipificação. Crianças costumam evitar brincar do que 

consideram brincadeiras típicas do sexo oposto. Este fenômeno é observado tanto nas 

brincadeiras tradicionais (bola de gude, futebol, pular corda, bambolê, elástico) como em 

brincadeiras de faz-de-conta, onde a tipificação ocorre nas temáticas consideradas de meninos 

e de meninas. (Bichara e Carvalho, 2008). Assim, meninos reconhecem como brincadeiras 

masculinas jogar bola, luta, perseguição, jogar bolinha de gude, empinar pipa, etc. E meninas 

reconhecem como brincadeiras femininas pular corda, brincar de elástico, brincar de casinha, 

comidinha, etc. Por outro lado diversas investigações também encontraram algumas 

brincadeiras frequentemente realizadas em grupos mistos: pega-pega, esconde-esconde, 

queimada. Jogos como voleibol, handebol e jogos de tabuleiros também foram considerados 

mistos. (Bichara, 2001; Pontes & Magalhães, 2003; Gosso & Otta, 2003; Morais & Otta, 

2003) 

As escolhas realizadas por meninos e meninas sobre brinquedos estaria relacionada 

com a tipificação feita em cada sociedade para os gêneros. Desse modo, meninas preferem 

brinquedos considerados femininos como bonecas, móveis, utensílios domésticos, enquanto 

os meninos preferem aqueles considerados masculinos como carros, bolas e piões 

(Magalhães, Bichara & Pontes, 2003). Essas diferenças de gênero podem ser observadas 

tanto nos brinquedos manufaturados como naqueles artesanais, demonstrando que não 

existem brinquedos neutros do ponto de vista dos papéis de gênero (Bichara & Carvalho, 

2008). 

Ao observar como crianças de duas creches na cidade de São Paulo utilizavam e 

transformavam simbolicamente sucatas em suas brincadeiras de faz-de-conta, Bichara (1994) 

encontrou uma significativa diferenciação de gênero nas transformações simbólicas. Os 

pneus, por exemplo, foram utilizados pelos meninos predominantemente como carros (81%), 

enquanto o foram pelas meninas de maneira bastante diversificada: parede de casinha, cama, 

cadeira de praia, cercadinho de bicho e também como carro. Já os vasilhames foram 

utilizados pelas meninas quase exclusivamente (93%) como utensílios domésticos, como 

panelinhas, pratinhos, mamadeiras, tigelinhas; tendo uso diversificado pelos meninos: 

raquete, bola, pá, furadeira, volante, metralhadora, revolver, espada etc.  

O uso e a escolha dos espaços de brincadeira não são homogêneos entre meninos e 

meninas. Investigando brincadeiras em parques públicos na cidade de Amsterdã, Holanda, 
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Karsten (2003) notou que em todos os locais observados, o número de meninos era maior e 

sua forma de se apropriar do espaço também se diferenciava. Observaram-se diferenças de 

estilo na forma como meninos e meninas ocupam os espaços para brincar, onde meninos 

preferem espaços abertos que permitam brincadeiras com muita movimentação enquanto 

meninas preferem ambientes internos ou espaços pequenos que propiciem o desenvolvimento 

de brincadeiras duradouras com grandes cenários (Karsten, 2003; Bichara, 2006). 

Refletindo sobre as peculiaridades da brincadeira na atualidade, sobretudo aquelas 

realizadas em contextos proporcionados pelas mídias digitais, Bichara e Carvalho (2008) 

questionam se os jogos eletrônicos e o uso lúdico da internet por crianças apresentam estes 

mesmos aspectos relacionados aos papéis de gênero ou se essa estereotipia tenderia a 

diminuir. As autoras visualizam certa preferência de meninos por jogos violentos ou com 

muita ação, enquanto meninas acessariam mais sites que disponibilizam jogos de memória, 

labirintos, jogo da velha, além de brincadeiras associadas a cuidar e vestir bonecas, decorar 

quartos etc., além dos espaços para troca de fotos e informações e bate papo.  

 

1.4 Espaços de brincadeira e Espaços para brincadeira 

  

Os diversos trabalhos sobre brincadeira têm designado uma ênfase especial aos 

contextos onde ela ocorre, sejam estes físicos ou sociais. No entanto, Lordelo (2002) adverte 

que a maioria das pesquisas em psicologia do desenvolvimento tem usado a palavra contexto 

indiscriminadamente para os mais diversos fins, normalmente como sinônimo de lugar ou 

situação. Nesse sentido esta autora propõe uma visão mais ampla de contexto, atrelada à 

noção das diferentes condições de vida onde as crianças crescem e se desenvolvem (Lordelo, 

2002).  

Segundo Cohen e Siegel (1991, citados por Lordelo, 2002), o estudo das relações 

entre contexto e desenvolvimento deve incluir necessariamente as facetas dos sistemas 

sociais, dos ambientes físicos e das pessoas como participantes ativos, numa rede de inter-

relações e influências mútuas. Seguindo a proposta de Lordelo (2002), a presente pesquisa 

adota este conceito mais amplo de contexto que abrange desde a sua dimensão físico-

espacial, até os espaços de interação entre o sujeito biológico e o ambiente social que o cerca, 

e principalmente sua interface com a cultura. Este tópico aborda as dimensões simbólicas das 

relações entre brincadeira e contexto físico, ao passo que o próximo se dedicará a versar 



33 

 

sobre as relações entre brincadeira e contexto social, sobretudo as relações entre brincadeira e 

cultura.  

A escolha de parceiros, estilos de brincadeiras, materiais utilizados e os aspectos 

culturais da brincadeira estão estritamente relacionados ao contexto onde a brincadeira se 

desenvolve. Isso pode ser percebido em inúmeras pesquisas que se dedicaram a investigar as 

brincadeiras em contextos diversificados (Bichara, 2001; Gosso & Otta, 2003; Pontes & 

Magalhães, 2003; Rasmussen, 2004; Seixas, 2007; Gosso, et al., 2007; Gomes, 2009; Fiaes, 

et al., 2010; Bichara et al., 2011). Segundo Gomes (2009), considerar a brincadeira como 

uma atividade contextual significa dizer que ela ocorre em locais definidos, escolhidos pelas 

crianças de acordo com a disponibilidade de tempo, espaço e objetos. Contudo, não há 

delimitação precisa para que a criança inicie uma brincadeira, mas é importante conhecer 

também onde ela ocorre e o que pode estar implicado nesse processo. 

Para Bichara (2006), espaço e tempo são variáveis importantes na investigação das 

brincadeiras. Sobretudo o espaço, já que o tempo é usualmente regulado por fatores além da 

criança, como condições climáticas ou limites determinados pelos adultos. Portanto, a 

maioria das brincadeiras pressupõe a delimitação explícita ou implícita da área onde a 

brincadeira deve ocorrer.  Essa delimitação remete a um espaço  caracterizado como real e 

concreto, mas que se relacionaria às experiências da criança no mundo, constituindo-se 

originalmente de seu psiquismo, por meio de sua inserção no espaço potencial presente no 

brincar. 

Nesse sentido, Morais e Otta (2003, p.127) apresentam o conceito de zona lúdica 

como uma forma de definir o espaço de brincadeira utilizado pela criança durante essa 

atividade. A zona lúdica, segundo as autoras, se constitui no “espaço físico propriamente 

dito, com suas dimensões e conteúdo, o espaço temporal, com o tempo dedicado à 

brincadeira (...), o indivíduo com suas experiências, seus recursos, suas motivações e as 

pressões e condições sociais que o cercam”. Morais e Otta (2003) avaliam que as brincadeiras 

tanto quanto os jogos, se inserem num contexto físico e cultural específico e, por conseguinte 

sofrem influência do meio e das condições nas quais a criança vive. Bichara (2006) ressalta 

que a delimitação dos espaços onde a brincadeira ocorrerá é uma das regras primordiais da 

brincadeira. E ainda que tais regras sejam mais explícitas nos jogos de regras e quase 

totalmente implícitas nas brincadeiras de faz-de-conta, essa autora revela que as crianças não 

a infringem. 

Somos herdeiros do pensamento cognitivista moderno que considerava os espaços 

abertos como parques, praças e ruas como menos importantes por serem tidos como 
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favoráveis somente ao desenvolvimento físico das crianças. Assim, durante muito tempo 

prevaleceu entre os estudiosos e educadores a ideia de que ambientes internos, arranjados por 

adultos, favoreciam a execução de certas brincadeiras, que por sua vez favoreciam o 

desenvolvimento (Bichara, 2006). Hoje, a escolha por espaços fechados para o 

desenvolvimento das crianças se dá, sobretudo, devido ao medo da violência urbana em 

detrimento da possibilidade de brincadeiras amplas em espaços abertos (Bichara, et al., 

2011), atualizando a premissa de Bauman (1998) de que vivemos e nos relacionamos numa 

cultura do medo.  

Essa discussão entre os espaços mais apropriados para a brincadeira infantil torna-se 

ainda mais atual se levarmos em conta que é sobre esse aspecto que se debruçam grande parte 

das principais discussões contra ou a favor das brincadeiras nas mídias digitais. Aqueles que 

a defendem ressaltam as possibilidades de ganhos cognitivos associadas à atuação no 

ciberespaço. Já aqueles que rechaçam a brincadeira no contexto digital advertem quanto aos 

perigos inerentes a esse tipo de atuação, como a ausência de movimentação e o sedentarismo, 

dando preferência às brincadeiras realizadas no espaço físico. 

Em importante estudo sobre espaços de brincadeira entre crianças dinamarquesas, 

Rasmussen (2004) observa que o cotidiano das crianças toma forma nos espaços concretos 

que ela vivencia. Nesse sentido, tempo e lugar são categorias centrais para conceituar a 

natureza transitória e ordinária da vida cotidiana, assim como as relações sociais e contextos 

culturais. Com o foco em chamar atenção para a importância do impacto do ambiente físico 

na rotina infantil, este autor observa que as crianças vivem e se relacionam primordialmente 

em três contextos: suas casas, a escola e instituições recreativas e suas brincadeiras são 

profundamente influenciadas pelos contextos onde elas ocorrem.  

Rasmussen (2004) ressalta que a vida institucionalizada das crianças dinamarquesas é 

resultado do processo de expansão da urbanização e crescimento da violência das cidades, 

ainda que o surgimento dessas instituições em si seja anterior à violência urbana. Estudos 

brasileiros corroboram com este autor no tocante às consequências da urbanização na vida 

cotidiana das crianças, marcada pelos espaços privados (Kawashima, et al., 2008; Cotrim, et 

al., 2009; Bichara, et al., 2011). Nessa conjuntura, as crianças estariam crescendo no que 

chamou “ilhas urbanas”, espaços institucionalizados e protegidos que lhes garantiriam uma 

rotina segura e saudável. Estes locais são denominados por Rasmussen (2004) como “espaços 

para crianças”, ou seja, locais planejados e construídos por adultos de acordo com o que eles 

entendem ser necessário ao desenvolvimento pleno e ao bem estar das suas crianças.  
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Este panorama revela que o conceito de “crianças internas” (Karsten & Vliet, 2006) 

pode ser aplicado em praticamente todos os locais em que se percebe o franco processo de 

urbanização ao se retirar as crianças das ruas da cidade para protegê-las dos seus perigos 

inerentes (Kawashima, et al., 2008; Cotrim, et al., 2009). Assim, notamos que o fenômeno de 

se assegurar o crescimento das crianças dentro das paredes seguras da vida privada ou de 

instituições que assumam o papel do lar pode representar uma das maiores marcas da infância 

contemporânea ocidental. Bichara et al., (2011) chamam atenção para a realidade brasileira 

do fenômeno de internalização das crianças, que agora disputam os espaços privados de suas 

residências como novos locais de brincadeira. Assim, sala de televisão, quartos, corredores, 

escadas, etc. se tornam os locais de brincadeiras das crianças urbanas, já que a rua hoje é tida 

como local inseguro e violento.   

Em sua pesquisa empírica, Rasmussen (2004) mostra que há uma forte relação entre 

esses espaços e o regime de tempo que estrutura a vida cotidiana das crianças urbanas. Esse 

cotidiano parece natural para as crianças e é experimentado como uma questão de disciplina, 

embora a sociologia e a história da infância mostrem que a vida cotidiana das crianças, suas 

condições são, antes de tudo, uma construção social, histórica e cultural (Sarmento, 2005; 

Corsaro, 2006, 2009). Os principais “espaços para crianças” reconhecidos por Rasmussen 

(2004) podem ser descritos como os vértices do triângulo institucionalizado 

casa/escola/instituições recreativas que circunscreve a vida diária da criança e são os 

principais responsáveis pela regulação das suas atividades diárias, incluindo a brincadeira. 

Sobretudo a escola e as instituições recreativas são espaços planejados por arquitetos como 

locais especialmente planejados para crianças, onde elas interagem com adultos profissionais 

especializados em crianças (pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, etc.) 
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Figura 1. Esquema da rotina das crianças dinamarquesas descrita por Rasmussen (2004) 

  

Este triângulo ilustra a rotina diária da criança urbana, onde os vértices representam as 

três ilhas urbanas primordiais e as setas representam os trajetos de deslocamento entre uma 

instituição e outra. Nesse contexto, entre tantos espaços planejados por adultos para as 

crianças, Rasmussen (2004) apresenta o conceito de “espaços de crianças”, demonstrando 

que as crianças são seres sociais ativos e co-construtores da sua realidade (Sarmento, 2005; 

Corsaro, 2006, 2009). Assim, o “espaço de criança” se apresenta como um termo 

generalizado para os lugares significativos com os quais a crianças se relacionam, apontam, e 

falam sobre. As crianças não somente falam sobre ele, mas seus corpos contam e mostram 

onde e o que são esses lugares. Não é um termo preciso segundo Rasmussen (2004), mas um 

conceito que visa ajudar adultos a se tornarem mais atentos e responsivos aos locais que 

engajam as crianças fisicamente e emocionalmente, bem como encorajar educadores a 

fiscalizar suas próprias configurações institucionais e expandir seu entendimento sobre 

“espaço de crianças”. 

Para delimitar a abrangência dos conceitos “espaços para crianças” e “espaços de 

crianças”, Rasmussen (2004) define as características gerais do conceito “espaço” a partir dos 

contrastes geográficos dos conceitos place (espaço simbólico) e space (espaço físico)
1
.  

Space, ou espaço físico se refere à distância física que se estende em todas as três dimensões: 

altura, largura e profundidade. Já place, ou espaço simbólico, diz respeito à parte específica e 

reconhecível do espaço (space) com significados e atributos específicos. Nesse sentido, place 

é o espaço dotado de sentido pela experiência da consciência humana, traduzindo-o como 

uma localidade física tomada por existência e caráter. Essas diferenciações serão muito 

importantes na discussão sobre os espaços contemporâneos de/para brincadeira, sobretudo os 

espaços de brincadeira proporcionados pelas mídias digitais conectadas à internet, 

denominados ciberespaços (Lévy, 1999; Siqueira, 2006) que desafiam quaisquer noções 

físicas, mas que guardam os aspectos simbólicos atribuídos pelos seus usuários. 

A diferença chave entre espaços “para” e espaços “de” crianças é que enquanto os 

adultos apontam, planejam e identificam “espaços para crianças”, apenas as crianças podem 

mostrar e falar sobre seus próprios espaços (espaços de crianças).  É no termo “espaço de 

crianças” que se localizam e se concretizam as descontinuidades e as interfaces entre os 

espaços que adultos têm pensado, concebido e organizado para as crianças e os lugares que as 

                                                 
1
 Tradução livre da autora 
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crianças assumem e usam por elas mesmas. Pode-se dizer que enquanto os “espaços para 

crianças” exibem ideias de adultos sobre crianças (brinquedos, barreiras, etc.), os “espaços de 

crianças” tornam claro que estas desenvolvem relações significativas com outros espaços que 

não necessariamente correspondem àqueles projetados pelos adultos. Essa avaliação é 

realizada com base no que as crianças contam, mostram e fazem por elas mesmas e não é de 

se estranhar que os “espaços de crianças” sejam invariavelmente “espaços de brincadeira” 

(Rasmussen, 2004) 

O conceito “espaço de crianças” também está intimamente relacionado com a ideia de 

crianças como atores e co-criadores de suas próprias vidas (James et al., 1998; Christensen & 

James, 2000, citados por Rasmussen, 2004; Sarmento, 2005, Corsaro, 2006, 2009; Qvostrup, 

2010) e diz respeito à atribuição de sentido feita pelas crianças para locais específicos que 

elas escolhem, usam, criam e definem. Cabe enfatizar que “espaços de crianças” são 

criados em diferentes contextos e não duram para sempre. Algumas vezes, a relação cessa, 

depois de um curto período de tempo (como na amarelinha ou nos desenhos de giz marcados 

no chão) e em outras situações, o relacionamento pode durar anos. Condições climáticas 

locais e a época do ano (as estações) também desempenham um papel importante na 

manutenção dessa relação (Rasmussen, 2004). 

Um conceito analítico que ajuda a compreender essa relação significativa com o 

espaço é o de genius loci (o gênio do lugar) mencionada na literatura sobre place (espaço 

simbólico). Este conceito se refere às sensações e interpretações que estão ligados a lugares 

específicos. Tomando emprestado o termo de Nordberg-Schultz, Rasmussen (2004) 

argumenta que impressões sensoriais auxiliam a comunicar a experiência da criança em 

determinado espaço como este sendo possuidor de um “gênio”, um espírito ou alma. Essas 

sensações não estão sempre acessíveis verbalmente, e é frequentemente difícil ou mesmo 

impossível comunicá-las aos outros. Pensando no espaço físico abordado pelo conceito de 

zona lúdica (Morais & Otta, 2003), temos que é do espaço simbólico que este conceito trata, 

ou seja, o espaço que abrange a brincadeira infantil é comumente aquele dotado de 

significado para a criança, caso contrário, ela não se apropriaria dele. 

Algumas vezes, no entanto, os “espaços para crianças” podem coincidir com “espaços 

de crianças” caso haja alguma atribuição de sentido por elas. São os casos de alguns 

equipamentos de parques ou plataformas de jogos eletrônicos, espaços construídos por 

adultos, mas que foram apropriados e dotados de significado pelas próprias crianças de 

acordo com seus interesses. Para Rasmussen (2004) um “espaço para criança” se torna um 

“espaço de criança” depois desta se conectar com ele física, psicológica, e emocionalmente. 
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Essas sensações permitem que um lugar seja codificado com significados, como o 

nascimento de emoções especiais, conhecimento do lugar, tornando-se então um espaço 

simbólico na sua experiência. Mas essa coincidência não abarca a maioria dos espaços de 

brincadeira. Pesquisas realizadas na cidade de Salvador e no interior da Bahia apontam que 

nem sempre os espaços de brincadeira (espaços de crianças) são os mesmos planejados pelos 

adultos para sua diversão (Bichara, et al., 2011).  

Os resultados obtidos por Rasmussen (2004) demonstram que as intenções e 

construções dos adultos voltadas para as crianças nem sempre vão ao encontro das suas 

necessidades. As crianças possuem um conhecimento vital sobre suas necessidades e a sua 

participação nos processos decisórios sobre construção de espaços voltados para elas mesmas 

é plenamente possível (Sarmento, 2004; Rasmussen, 2004).  De fato, as crianças integram 

planejamento e construção nas brincadeiras informais. No entanto, os “espaços de crianças” 

são geralmente menos notáveis que os “espaços para crianças”, e adultos os percebem a partir 

de perspectivas diferentes que as das crianças, vistos como exemplos de desordem, bagunça, 

destruição e comportamentos proibidos. A partir de diferentes entendimentos do espaço que 

emerge dessa análise, Rasmussen (2004) questiona se os adultos se tornaram menos 

tolerantes e assertivos com os “espaços das crianças” ao encapsular e projetar os “espaços 

para crianças”, uma questão importante que, no entanto, encontra-se aberta para futuras 

investigações. 

 

1.5 Brincadeira e Cultura  

 

As relações entre cultura e brincadeira têm sido investigadas em diversos estudos, 

contudo, como ressaltam Santos (2005) e Seixas (2007), abordagens mais antigas não 

levavam em conta as especificidades do contexto cultural no qual a brincadeira estava 

inserida, e acabavam por apresentar resultados um tanto quanto enviesados e/ou 

etnocêntricos. Todavia, autores como Corsaro (2006, 2009) salientam a importância do 

contexto cultural na organização social da brincadeira e como esta também produz a cultura, 

fato reforçado por vários estudos realizados no Brasil, tais como as pesquisas de Carvalho e 

Pedrosa (2002), Pontes e Magalhães (2003), Pontes, et al., 2006, Silva, et al., (2006), Santos 

(2005), Seixas (2007), Gomes (2009), entre outras.  
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Segundo Pontes e Magalhães (2003), o fenômeno cultura tem sido historicamente 

tratado como uma propriedade do adulto. Assim, o termo patrimônio cultural normalmente 

remete a produtos da cultura adulta como prédios, danças, comidas típicas, vestuário e 

artefatos artesanais. Isso se deve a uma visão adultocêntrica e futurista do desenvolvimento 

infantil, onde a criança é vista como um ser incompetente e inábil que se desenvolve para 

chegar à idade adulta, sua forma madura e acabada. Tradicionalmente vistas como ‘cidadãos 

em projeto ou embrionários’ (Sarmento, 2004, 2005; Qvostrup, 2010), as crianças não são 

reconhecidas quanto ao seu estatuto de membros plenos da comunidade e da sociedade, mas 

sim, como um ser pré-social e, portanto, um ser pré-cultural (Buckingham, 2000). 

Não obstante, como apontam Sarmento (2005) e Corsaro (2006, 2009), a criança é um 

agente social ativo na transmissão, elaboração e recriação da sua cultura. Consequentemente, 

a brincadeira como atividade primordial da infância é considerada um fenômeno cultural. 

Assim, as brincadeiras são como os rituais que se transmitem, repetidos ou recriados, em 

ambientes socioculturais distintos (Carvalho & Pontes, 2003). Para analisar as inter-relações 

entre brincadeira e cultura, o presente trabalho utiliza a definição de cultura proposta por 

Carvalho e Pontes (2003, p.17) que a definem como “o conjunto de ações e frutos de ações 

humanas, que transmitidos de geração em geração, constituem a identidade de um grupo 

humano e, ao mesmo tempo, o meio em que e pelo qual se constitui a identidade de seus 

membros”. Segundo esses autores, a brincadeira infantil pode ser considerada como prática e 

produto cultural, o que potencializa a importância das crianças como agentes de transmissão e 

de reedição dos elementos culturais, através da brincadeira.  

Aspecto primordial do contexto social onde se desenvolve a brincadeira, a cultura 

tanto influencia quanto é influenciada por este sistema comportamental infantil, sobretudo se 

nos depararmos com as rotinas dos grupos de brinquedo. Dessa forma, notamos que tanto a 

cultura adentra na brincadeira e é reinterpretada criativamente nas suas mais variadas formas 

(Corsaro, 2009) com vistas a atender os interesses infantis, como a própria brincadeira é uma 

prática cultural, ou seja, produz cultura e esta é transmitida através das gerações (Pontes & 

Magalhães, 2003). 

Brougère (1997) considera a cultura como algo que se interpõe à realidade, através de 

representações, símbolos e significados que intermedeiam suas relações com o mundo real. O 

autor utiliza o termo “cultura lúdica” para representar não somente os aspectos da brincadeira 

em si, como também os fatores externos que a influenciam, tais como “atitudes e 

capacidades, cultura e meio social”, além do seu valor simbólico e representacional.  
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De acordo com Pontes, et al., (2006), a cultura da brincadeira é algo que se apresenta 

ao longo do tempo através de estruturas, ou elementos organizadores, permitindo a 

participação de determinadas crianças, de determinadas idades, em locais específicos, com 

seus contornos e especificações de acordo com o tipo de brincadeira que se pretende e o tipo 

de relação que a brincadeira possibilita. No entanto, Pontes e Magalhães (2003) salientam 

que qualquer transmissão de um elemento cultural só pode ocorrer dentro de um contexto 

social. A cultura da brincadeira é um fenômeno de grupo. É só em um conjunto de sujeitos 

que mutuamente se regulam, com uma identificação própria e com um modo de organização 

típico, que uma brincadeira tradicional se mantém e é repassada. Nesse sentido, estes autores 

defendem que entender a organização social de um determinado grupo é um fator essencial 

para se estudar a transmissão da cultura.  

A brincadeira, ao se constituir um elemento relevante das relações sociais entre 

crianças, se configura como processo de cultura. Pontes e Magalhães (2003) demonstram que 

o elo entre cultura e criança pode ser claramente percebido nos jogos e brincadeiras 

tradicionais e populares, especialmente as brincadeiras de rua. Estes autores ressaltam que 

apesar dos jogos tradicionais afirmarem uma cultura local, é possível apontar a existência de 

certos padrões lúdicos universais, mesmo com as variações regionais quanto às regras, 

nomenclaturas e formas de atuação.  

Carvalho e Pontes (2003) afirmam que a brincadeira é antes de tudo uma forma de se 

transmitir cultura, onde e através da qual, as identidades de seus membros se formam, sendo 

transferidas não somente de crianças mais velhas para as mais novas como também entre 

pares de idade. Segundo Brougère (1997), a brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. 

Aprendem formas, vocabulário típico, regras, habilidades específicas, tipos de interações, etc. 

– elementos que fornecerão as pistas para a compreensão dos processos de transmissão da 

cultura da brincadeira, assim como as relações entre os membros do grupo de brinquedo e do 

desenvolvimento infantil (Pontes e Magalhães, 2003).  

 Bjorklund (1997) vê a criança como um agente ativo na construção e transmissão da 

cultura, o que confirma o seu importante papel não somente para o desenvolvimento humano, 

como também na interação social. Essa premissa caracteriza a cultura evolutivamente como 

produto e meio da seleção natural e ontogeneticamente como único modo social onde se pode 

constituir um ser humano (Pedrosa & Carvalho, 2002). Pontes e Magalhães (2003) 

apresentam o conceito de transmissão cultural proposto por Cavalli-Sforza e colaboradores 

para analisar a transmissão da cultura da brincadeira. Assim a transmissão cultural abordaria 

os processos de aquisição de comportamentos, atitudes ou tecnologias através de 
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estampagem, condicionamento, imitação, ensino ativo e aprendizagem ou a combinação 

desses elementos.  

Em sua investigação sobre a transmissão da cultura da brincadeira, Pontes e 

Magalhães (2003) ressaltam que como a brincadeira implica uma aprendizagem 

sociocultural, evidenciam-se dentro do grupo dois atores principais: o mais experiente e o 

aprendiz, pois dificilmente um grupo de brincadeira contém sujeitos com os mesmos níveis 

de habilidade. Normalmente os mais experientes organizam, distribuem papéis e apresentam, 

no geral, uma postura mais ativa na brincadeira, e a aprendizagem do iniciante depende, em 

parte, das oportunidades proporcionadas pelo mais experiente. Uma parte do contato com a 

cultura mais elaborada da brincadeira depende então do comportamento do mais experiente, 

como certa tutoria. Nesse sentido, os autores puderam verificar a presença da assimetria de 

papéis e variáveis relacionais como um fator presente no fenômeno de transmissão de cultura, 

a partir da transmissão da cultura da brincadeira. (Pontes & Magalhães, 2003). 

Entretanto, a ênfase no processo de transmissão da cultura só apresenta um lado da 

moeda, pois cultura adquirida não é uma cópia exata da cultura transmitida. As crianças, em 

suas interações, modificam a cultura. A sua transmissão não é somente uma repassagem, é 

uma reinvenção (Pontes & Magalhães, 2003), ou nas palavras de Corsaro (2006, 2009), uma 

reprodução interpretativa. Dessa forma, faz-se necessário uma reflexão acerca dos modos 

sobre os quais a cultura adentra e é reinterpretada na brincadeira. 

Tanto a chamada brincadeira tradicional, como as atividades lúdicas contemporâneas 

contêm inúmeros elementos do contexto sociocultural. Estes são transmitidos de geração em 

geração e sofrem as alterações que toda prática cultural sofre pelo dinamismo das relações a 

que está sujeita. Assim, através da brincadeira e dos grupos de brinquedo, as crianças 

“apreendem criativamente informações do mundo adulto para produzir suas culturas próprias 

e singulares” (Corsaro, 2009. p.31). A esse fenômeno próprio da infância, onde as crianças 

criam e participam de suas culturas de pares por meio da apropriação, reinterpretação e 

ressignificação da cultura adulta com vistas a atender seus interesses próprios, Corsaro (2009) 

denominou reprodução interpretativa, um dos elementos centrais de sua teoria, que 

representa importante contribuição para a compreensão dos aspectos mais importantes do 

brincar e seu lugar de destaque dentro da experiência da infância (Seixas, Becker & Bichara, 

2012). 

As pesquisas realizadas por Corsaro (2006, 2009) com crianças estadunidenses e 

italianas nos fornecem importantes contribuições para a compreensão das inter-relações entre 

brincadeira e cultura ao apresentar o conceito de reprodução interpretativa e como esta 
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contribui para a produção da cultura de pares. A cultura de pares é entendida como o 

conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças 

produzem e compartilham na interação com seus pares (Corsaro, 2009).  Desse modo, este 

autor apresenta a concepção da criança como agente e co-construtora de seu desenvolvimento 

(Sarmento, 2005; Qvostrup, 2010) ao demonstrar que ao brincar com seus pares a criança é 

capaz de produzir cultura, num processo de apreensão criativa da cultura maior (Corsaro, 

2006).  

Nessa perspectiva, o conceito de reprodução interpretativa introduz aspectos 

inovadores da participação da criança na sociedade. O termo reprodução diz respeito a algo 

que vai além da simples imitação ou internalização passiva da cultura maior pelas crianças 

através da brincadeira. Compreende o fato de que ao brincar, a criança contribui ativamente 

para a produção e mudança cultural, ao passo que suas infâncias, e consequentemente suas 

brincadeiras, são afetadas pelas sociedades e culturas das quais são membros (Corsaro, 2009).  

Como o brincar envolve uma construção da realidade, a produção de um mundo, a 

transformação do tempo e do lugar em que ele pode acontecer (Conti & Sperb, 2001), 

Corsaro (2009) entende que as brincadeiras são contextualizadas socioculturalmente. Assim, 

dentro dos grupos de pares, a brincadeira é transformada pela cultura a qual pertence, 

contribuindo, ao mesmo tempo, para a sua reinterpretação e transformação. Daí a necessidade 

de se investigar as brincadeiras infantis em diferentes contextos, valendo-se da diversidade e 

espontaneidade dos seus atores na produção de culturas de pares (Corsaro, 2006, 2009). 

Considerado um sistema relativamente autônomo e criativo de produção e mudança 

cultural, a cultura de pares formada no âmago dos grupos de brincadeira, ao compartilhar 

rotinas, artefatos e atividades comuns, é vista como um processo coletivo, que ocorre mais 

em domínio público do que privado (Corsaro & Eder, 2011). O reconhecimento pela criança 

do papel transformador da brincadeira é um elemento importante da cultura de pares, 

possibilitando o que se definiu como ampliação do contexto. Dessa maneira, significados são 

confrontados com os pares durante uma brincadeira, acrescentando informações, modificando 

conceitos existentes e fazendo emergir novos significados e novas formas de olhar o contexto 

cultural do qual o grupo faz parte (Pedrosa & Santos, 2009). 

O jogo de papéis presente nas brincadeiras simbólicas envolve mais do que 

aprendizagem de conhecimentos sociais específicos, envolve também aprender a relação 

entre contexto e comportamento (Corsaro, 2009). Pois ao experimentar diferentes papéis 

numa brincadeira, a criança não aprende apenas algo a respeito da posição social específica 

daquele papel, mas também que existem papéis e que estes podem ser experimentados ao 
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brincar. Por meio da brincadeira, a criança torna concretas as significações sociais aprendidas 

e também se apropria dessas significações transformando-as em ação lúdica (Pedrosa & 

Santos, 2009). Este caráter experimental da brincadeira fica evidente na medida em que 

permite às crianças a apropriação e a estruturação de múltiplos significados dos objetos 

sociais e dos comportamentos considerados “adequados” em sua cultura (Seixas, et al., 2012). 

Outro aspecto intrínseco da cultura de pares foi relatado por Corsaro e Eder (2011) ao 

observarem as rotinas de provocações, insultos e humor. Estas representam um tema central 

dentro dos grupos, sobretudo de crianças maiores e adolescentes e possuem uma importância 

crucial para seus membros. Tais comportamentos lúdicos provocativos, com seu alto grau de 

humor e permissividade, propiciam a exploração e o desenvolvimento indiretos de normas e 

expectativas acerca das relações sociais sem o risco de confrontos diretos e de 

constrangimentos. As zombarias dentro dos grupos de amizade fornecem uma base segura 

para dar sentido e lidar com novas demandas quanto às relações pessoais, sexualidade e 

desenvolvimento de identidade. Assim representam uma forma criativa de reprodução 

interpretativa da cultura maior, pois seus conteúdos exploram e desafiam aspectos culturais 

importantes para o grupo (Corsaro e Eder, 2011). 

Sobre esse aspecto, Morais (2004) afirma que as brincadeiras envolvendo zombarias e 

provocações emitem mensagens dúbias, na medida em que estes comportamentos podem 

estar num meio termo entre a brincadeira e a hostilidade. Além do componente de humor 

envolvido nas provocações, estas também revelaram o alto grau de entrosamento entre os 

brincantes. Em grupos de amizade, a zombaria (ou folgação, segundo Pereira, 2007) não 

possui um valor moral, reafirmando relações de aliança a partir desse comportamento jocoso 

aceito mutuamente. Pereira (2007) ressalta o caráter público das relações de zombaria, 

exigindo a participação de uma plateia que domine os códigos do jogo, bem como um grau de 

intimidade entre os participantes que possibilite a manutenção e aceitação desses 

comportamentos no nível lúdico e divertido. (Seixas, et al., 2012) 

A estrutura social e a cultura não são conceitos meramente estáticos, eles são 

processos públicos e coletivos de negociação e apreensão interpretativa (Corsaro & Eder, 

2011). Nessa perspectiva, a socialização não é considerada somente matéria de adaptação e 

internalização de uma cultura maior, mas também um processo de apropriação, reinvenção e 

reprodução. A presença da reprodução interpretativa nos episódios de brincadeira abre 

caminho para novas reflexões sobre a participação da criança na sociedade como co-

construtora de cultura e agente de transformação social.  
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1.6 Brincadeira e Contemporaneidade 

  

O homem contemporâneo, herdeiro tardio da visão cartesiana moderna, vive hoje uma 

época marcada por crises (Morin, 1986; Bauman, 1998). Ainda preso intrinsecamente a 

vestígios do paradigma dualista do século XVIII, caracterizado por contraposições lineares, 

seja na cisão corpo X alma, na redução do global ao elementar, da qualidade à quantidade, do 

multidimensional ao formal (Morin, 1986), este homem assiste a novos e complexos 

fenômenos que marcam sua época. Ressaltamos entre eles a disseminação da cultura do medo 

(Bauman, 1998), provocada acima de tudo pela sensação de insegurança generalizada devido 

à impossibilidade de reconhecimento concreto das fontes de perigo e das ideias de 

imprevisibilidade e impossibilidade de controle dos fenômenos. 

Paralelamente, assistimos ao refinamento das tecnologias digitais de comunicação, 

que abriu caminho para o fenômeno da virtualidade na vida cotidiana (Buckingham, 2000), 

trazendo à tona a instantaneidade e globalização das informações circuladas, numa teia 

potencialmente mais complexa de conhecimento do mundo e de si próprio. Tais 

características acabam por inaugurar novas configurações de sociabilidade e identidade 

(Siqueira, 2006). É nesse cenário multidimensional que a sociedade contemporânea se 

configura, construindo novas formas de socialização a partir do advento da virtualidade 

trazido pelas mídias digitais e pela grande rede mundial de comunicação, a internet (Siqueira, 

2006; Narine & Grimes, 2009).  

 

1.6.1 Mídias Digitais, Ciberespaço e Cibercultura  

 

Talvez uma das maiores marcas da geração atual seja a proliferação do fácil acesso às 

mídias digitais conectadas à internet e a consequente constituição do que se denominou 

cibercultura. Este é um fenômeno de dimensões globais e, embora bastante recente e ainda 

em franco crescimento, já abrange uma parcela considerável da população mundial e 

brasileira. De acordo com pesquisa publicada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação (CETIC) com apoio do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE), entre 2008 e 2011 o número de computadores em domicílios brasileiros aumentou 

de 28% para 51% e o acesso à internet em domicílios aumentou nessa mesma proporção, de 
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20% para 43% no mesmo período (Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação - 

CETIC, 2012). 

Essa pesquisa censitária abrangeu 25 mil domicílios de 317 municípios brasileiros 

selecionados e acessados entre outubro de 2011 e janeiro de 2012 e nos forneceu importantes 

referências quanto à abrangência do fenômeno da proliferação das mídias digitais no cenário 

brasileiro, tais como: em 2011 o celular (87% dos domicílios) passou o rádio (80%), 

tornando-se a segunda mídia mais presente nos domicílios brasileiros; os computadores fixos 

caíram de 95% para 79% dos domicílios, ao passo que os notebooks aumentaram de 10% 

para 39% no mesmo período; o uso da internet nos celulares pré-pagos triplicou entre 2010 e 

2011; o uso da internet nos domicílios cresceu 46%, substituindo os acessos nas lanhouses, 

que tiveram uma queda de aproximadamente 50%; as desigualdades regionais ainda 

perduram, já que as regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste possuem média de 40% a 50% de uso 

da internet, enquanto as regiões Norte e Nordeste possuem média de 22% de acesso (CETIC, 

2012).  

O uso massivo das tecnologias digitais abre espaço para novas construções de 

identidade e relações, onde o corpo e o sujeito social demandam ser repensados e 

reconstruídos a partir da sua experiência virtual, cujo fenômeno da extracorporeidade na 

forma dos seus avatares
2
 adquire considerável importância. Siqueira (2006) descreve essa era 

marcada pela proliferação de corpos virtuais, próprios e adaptados para agir no ciberespaço 

em suas peculiaridades. Ciberespaço (ou rede) é o termo cunhado para descrever este novo 

meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o 

universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam 

e alimentam esse universo (Lévy, 1999).  

O crescimento do ciberespaço resulta, segundo Lévy (1999), de um movimento 

internacional de jovens ávidos para experimentar, coletivamente, formas de comunicação 

diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propunham até então. Na contramão das 

inúmeras críticas que o advento das mídias digitais tem recebido nos cenários científico e 

social, esse autor ressalta que estamos vivendo a abertura de um novo espaço de 

comunicação, e cabe apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos 

planos econômico, político, cultural e humano.  

                                                 
2
 Avatar: personagem gráfica criada pelo usuário, com o qual se identifica e interage nos jogos 

eletrônicos e/ou nos mundos virtuais. Grande parte dos ambientes digitais exige a construção de um avatar para 

a participação nas atividades lúdicas disponíveis.    
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Lévy (1999) afirma que o ineditismo das tecnologias digitais resulta da extensão das 

novas redes de comunicação para a vida social e cultural. Esse autor entende a disseminação 

rápida e universal das telecomunicações como um das saídas para a superpopulação mundial 

(e não a guerra). O estreitamento das relações entre indivíduos, idades, sexos, culturas, 

nações a partir do reconhecimento do outro, da aceitação e ajuda mútua, cooperação e 

associação, seriam simbolizados pela rede de comunicação global como a valorização do 

indivíduo.  

Este autor reconhece que as telecomunicações são de fato, responsáveis por estender 

de uma ponta a outra do mundo as possibilidades de contato amigável, de transações 

contratuais, de transmissões de saber, de troca de conhecimentos e de descoberta pacífica das 

diferenças. Tal possibilidade abriu espaço para o surgimento do que se chamou cibercultura, 

ou seja, o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. 

Essas técnicas criam novas condições e possibilitam ocasiões inesperadas para o 

desenvolvimento das pessoas e das sociedades, mas não determinam nada do futuro, nem as 

trevas, nem a iluminação (Lévy, 1999). Essa visão rompe com a dicotomia clássica na 

discussão da difusão das mídias digitais como espaços de lazer e ludicidade, já que não se 

propõe a defender ou atacar deliberadamente uma realidade considerada dinâmica, mutável e 

em constante re-construção.  

Uma de suas principais hipóteses é a de que a cibercultura expressa o surgimento de 

um novo universal, diferente das formas culturais que vieram antes dele no sentido que ele se 

constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer (Lévy, 1999). Diferente das 

formas de comunicação clássicas, a cibercultura leva a co-presença das mensagens de volta 

ao seu contexto, onde a universalidade já não se depende mais da autossuficiência dos textos, 

de uma fixação e de uma independência das significações. Ela se constrói e se estende por 

meio da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua vinculação permanente com as 

comunidades virtuais em criação que lhe dão sentidos variados em uma renovação 

permanente.  

Assim, as experiências instantâneas e irrecuperáveis vivenciadas offline
3
, ao se 

inserirem no ciberespaço, adquirem características próprias através da constituição de bancos 

de dados de experiências que podem ser revividas, inclusive por terceiros, abrindo a 

                                                 
3
 Offline: termo utilizado nessa pesquisa para definir tudo o que é realizado, vivido ou experienciado 

fora dos computadores e periféricos ligados à rede, ou seja, “desconectado” da internet. Online: termo utilizado 

nessa pesquisa para se referir as experiência e ações realizadas pelos indivíduos quando “conectados” à internet. 
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possibilidade de se repensar a própria experiência em si. O corpo e o sujeito marcados pela 

virtualidade tornar-se-iam então, campos maleáveis, expandidos; sujeitos e objetos de 

constantes modificações, o que abre espaço para a discussão de novos paradigmas no que diz 

respeito à própria constituição humana (Siqueira, 2006). 

Realizando um olhar mais aprofundado sobre a realidade macrossocial, conforme já 

colocado, as crianças da cultura urbana ocidental têm crescido e se desenvolvido em 

ambientes privados e protegidos da violência das cidades. Este fenômeno foi descrito por 

Karsten e Vliet (2006) como a internalização e institucionalização da infância ao 

apresentarem o conceito de “crianças internas”. Sobre esse aspecto, Rasmussen (2004) 

ressalta a regulação dos tempos e espaços no cotidiano das crianças em torno de “ilhas 

urbanas”, sobretudo a casa, a escola e as instituições recreativas. Ao se considerar a rua 

potencialmente perigosa, as crianças acabaram por ser excluídas desse ambiente, outrora 

visto como espaço de brincadeiras, disputando agora os espaços privados para a realização 

das suas atividades lúdicas (Kawashima, et al., 2008; Cotrim, et al., 2009; Bichara, et al., 

2011). Esse panorama abriu espaço para a inserção das tecnologias digitais no cotidiano 

lúdico da criança, sobretudo pela preferência dos pais por esses contextos pretensamente 

seguros de brincadeira em detrimento dos espaços abertos, agora considerados perigosos.  

A brincadeira como prática cultural é profundamente marcada pelo contexto em que 

se manifesta (Carvalho & Pontes, 2003). Vivemos hoje o que se tem definido como cultura 

digital, uma evolução do que Santaella (2004) denominou como cultura das mídias, aquela 

gerada pelo avanço tecnológico da antiga cultura de massas. Inserida na cultura de mídia, a 

cultura digital diferencia-se da cultura de massa, segundo esta autora, no momento em que 

seu principal produto, o jogo eletrônico, é produzido e direcionado ao indivíduo, e não ao 

coletivo. As crianças dessa sociedade, co-construtoras da cena contemporânea, assistem ao 

aumento da popularidade das mídias digitais em seu cotidiano mais próximo. Tornando-se, 

portanto, um dos principais alvos da indústria das tecnologias digitais atualmente 

(Buckingham, 2000; Levin, 2007), sobretudo no que diz respeito à oferta crescente de 

produtos eletrônicos voltados para a infância, seja na forma de jogos ou de mundos virtuais, 

como o caso do Club Penguin, Barbie Girl, entre outros (Marsh, 2010; Barra & Sarmento, 

2008).  

Para uma melhor reflexão sobre as tecnologias digitais proporcionarem novos 

contextos de brincadeira e seu papel na vida cotidiana das crianças é necessário que se 

compreenda suas características intrínsecas e como estas tecnologias se desenvolveram ao 

longo do tempo. Para tanto, foi realizada uma breve apreciação do que se convencionou 
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chamar de “virtual” e “virtualização”, sobretudo na interação humana com as mídias digitais 

e os equívocos relacionados com a dicotomia clássica “real versus virtual”. Em seguida, 

analisamos as propriedades dos jogos eletrônicos a partir de um olhar histórico sobre este 

fenômeno inteiramente difundido em nosso cotidiano. 

  

1.6.2 Virtual versus Real: os equívocos da visão dicotômica, segundo Lévy 

 

Foco de discussões intermináveis acerca da oposição real X virtual, as tecnologias 

digitais parecem servir hoje como bode expiatório para um grande número de discursos sobre 

os aspectos envolvidos no conceito de virtualização, tendo o virtual como representante do 

que seria inapreensível, portanto ilusório e falso. Dessa forma, levanta-se a questão sobre 

como o uso intenso das tecnologias digitais no mundo virtual, sobretudo pelas crianças, 

poderia influenciar no seu processo de desenvolvimento, especialmente ao considerar o 

virtual como o oposto do real, ou seja, do tangível, do verdadeiro. O que não se considera de 

fato, é que o próprio conceito de virtualização é muito mais antigo do que a era das inovações 

tecnológicas e a proliferação das tecnologias digitais, cabendo a estas últimas o ônus da 

insegurança com que o senso comum pondera a virtualização dos fenômenos.  

Lévy (1996) chama atenção para o quão fácil e enganosa é a oposição entre real e 

virtual levantada pelo senso comum e pelas primeiras obras que se dedicaram a discutir o 

fenômeno da virtualidade na vida cotidiana. Nessa perspectiva, a palavra virtual é comumente 

empregada para significar a pura e simples ausência de existência, a ausência de ‘realidade’, 

supondo uma efetuação material, uma presença tangível. O real seria da ordem do ‘tenho’ 

enquanto o virtual seria da ordem do ‘terás’, ou da ilusão.  

Esse autor coloca que em termos de sua etimologia, a palavra virtual vem do latim 

medieval virtualis, derivado de virtus, força, potência. Na filosofia escolástica é virtual o que 

existe em potência, não em ato. Nesse sentido, o virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, 

no entanto à concretização efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente na semente. 

Assim, Lévy (1996) adverte que em termos filosóficos, o virtual não se opõe ao real, mas ao 

atual, onde virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes. 

Para tanto, Lévy (1996) nos aponta para a distinção entre virtual e possível para daí 

elucidar a confusão que se faz em torno do conceito de virtual em oposição ao que se 

convencionou chamar de “real”. O possível é tido como algo que já está todo constituído, 

mas permanece no limbo. Ele se realizará sem que ocorra nenhuma mudança em sua 
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natureza, como um real fantasmático, latente. O possível é como o real, faltando-lhe apenas a 

existência. No momento que o possível adquire o caráter de existência, deixa de ser possível 

e passa a ser real. A realização de um possível não pode ser considerada uma criação no 

sentido pleno do termo, pois a criação implica a produção inovadora de uma ideia ou uma 

forma, não a realização de uma possibilidade previamente enunciada.  Portanto, a diferença 

entre possível e real é puramente lógica: presença ou ausência de existência, pois a forma e o 

enunciado original se mantêm. 

Já o virtual pertence à outra natureza lógica. Ele não está em oposição ao real, mas ao 

atual. Contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o complexo 

problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um 

acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer e que requer um processo de resolução: 

a atualização. Esse complexo problemático pertence à entidade considerada e constitui-se 

numa de suas maiores dimensões.  

Uma das principais propriedades da virtualização, segundo Pierre Lévy (1996) é o 

desprendimento do aqui e agora. Essa qualidade própria do virtual levou o senso comum à 

falsa consideração de que o virtual não existe, já que não está necessariamente presente. Os 

elementos pertencentes ao virtual não podem ser situados precisamente, adquirindo assim 

uma característica nômade, dispersa, onde não há como precisar sua posição geográfica.  

Um exemplo dessa dispersão proporcionada pelo virtual é o hipertexto, forma textual 

típica do ciberespaço. Este possui a característica da desterritorialização, ou seja, não se 

encontra num lugar específico, mas em todo e qualquer lugar que puder ser acessado através 

da sua memória digital, sobretudo após o advento da difusão da internet em escala mundial. 

Tais textos produzem acontecimentos de atualização textual, de navegação e de leitura. Essas 

experiências podem ser situadas no tempo e no espaço, mas o hipertexto em si, por apresentar 

velocidades qualitativamente novas de circulação e propriedades de espaço-tempo mutantes, 

não possui um lugar específico, ou seja, pertence a todos os lugares e a lugar nenhum ao 

mesmo tempo. 

Essa premissa da não-presença é um dos pilares fundamentais que sustentou os 

primeiros discursos pessimistas frente às relações homem-tecnologias digitais, vistas como os 

meios por onde as pessoas entram em contato com o então chamado mundo virtual, 

considerado erroneamente como um mundo baseado na não-existência. Assim, de acordo 

com o senso comum, toda relação com o virtual seria necessariamente uma relação ilusória, 

falsa, uma relação com algo que de fato não existe. Daí, tudo o que é considerado virtual, das 

relações lúdicas em ambientes digitais, às relações entre pessoas nesses ambientes, sobretudo 
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através das redes sociais, têm sido vistas com bastante cautela. Essa visão, embora pouco 

fundamentada, ainda é muito difundida e se baseia na consideração de que as relações em 

ambientes ditos virtuais seriam prioritariamente ilusórias por não trazerem em si a 

característica da materialidade da presença condensada no aqui e no agora (Siqueira, 2006). 

No entanto, as discussões sobre presença recaem comumente sobre suas propriedades 

físicas, necessitando urgentemente da revisão e ampliação deste conceito para não se cair na 

postura maniqueísta e parcial sobre o fenômeno da virtualização nas mídias eletrônicas. 

Como coloca Lévy (1996), uma comunidade virtual, por exemplo, pode se organizar sobre 

uma base de afinidade por intermédio dos sistemas de comunicação telemáticos. Seus 

membros estão reunidos pelos mesmos núcleos de interesses, pelos mesmos problemas. O 

aspecto geográfico da localização desse grupo de pessoas torna-se contingente e não 

representa mais um ponto de partida para sua existência.  

Apesar de não-presente fisicamente, essa comunidade está repleta de paixões e 

projetos comuns, de conflitos e de amizades. Comunidades virtuais vivem sem lugar de 

referência estável: estão em toda parte onde se encontrarem seus membros também móveis 

ou em parte alguma, conforme aponta este autor. Assim ele coloca que a virtualização 

reinventou uma cultura nômade ao fazer surgir um meio de interações sociais onde as 

relações se reconfiguram com o mínimo possível de inércia, num processo de 

desterritorialização e superação das unidades de tempo e espaço, que os permite expandirem-

se para além da premissa clássica de inter-relações. 

 

1.6.3 Jogos eletrônicos: características e história 

 

Partes do conjunto da produção cultural da sociedade contemporânea, os jogos 

eletrônicos e as formas digitais de ludicidade trazem em seu âmago algumas peculiaridades 

que os diferem da brincadeira tradicional. Tal é a importância dessa forma de divertimento 

em nossa sociedade que, segundo Santaella (2004), a movimentação financeira de sua 

indústria é a primeira na área de entretenimento, superior à do cinema, e a terceira no mundo, 

perdendo apenas para a indústria bélica e a automobilística. No ano de 2003 a indústria dos 

jogos eletrônicos (conhecidos como games) faturou cerca de 20 bilhões de dólares no mundo 

e 500 milhões no Brasil, representando um crescimento de 19% em relação ao ano anterior 

(Santaella, 2004). 
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A atualidade de um jogo eletrônico hoje em dia raras vezes passa de seis meses e pode 

ser medida pelo simples desaparecimento das menções que são feitas a eles nos grupos de 

discussão (Santaella, 2004). Segundo essa autora, esta é uma grande mudança no que diz 

respeito à noção de temporalidade da sociedade contemporânea, se comparada há algumas 

décadas quando, por exemplo, a primeira televisão chegou ao Brasil. Além de uma nova 

noção de temporalidade, a indústria dos jogos eletrônicos popularizou a representação como 

forma de divertimento interativo, ao desenvolver ambientes virtuais que se tornam 

pretensamente reais na imaginação do jogador. Assim, a possibilidade de interação 

diferenciou o jogo eletrônico da simples representação passiva do mundo real típica da 

indústria cinematográfica. Esse aspecto representou uma drástica mudança no que concerne à 

indústria de entretenimento (Morais & Assis, s.d.; Buckingham, 2000).  

Como qualquer tipo de jogo, seja ele eletrônico ou não, a natureza participativa do 

jogador é que compõe sua principal característica. Sem a participação ativa e concentrada do 

jogador, não há jogo (Santaella, 2004). A autora ressalta, entretanto, que a grande distinção 

do jogo eletrônico em relação a quaisquer outros, encontra-se em outras propriedades 

intrínsecas: a interatividade, a imersão, a identificação encarnada e as peculiaridades de sua 

narrativa digital. Estas propriedades dos jogos eletrônicos, típicas da comunicação digital é 

que lhe conferem características peculiares que merecem ser destacadas e aprofundadas. 

De acordo com Santaella (2004), a interatividade diz respeito ao grau de participação 

do jogador no jogo eletrônico. Pode variar entre os níveis mais baixos de interatividade, onde 

a ação do usuário é meramente reativa, cujas respostas, ainda que imprescindíveis ao jogo 

ocorrem dentro de um rol limitado de possibilidades; até os níveis mais elevados de 

interatividade, quando o jogo está imbuído de complexidade, multiplicidade, não-linearidade, 

permitindo ao usuário a liberdade de participação, de intervenção e criação (Santaella, 2004). 

Assim, a interatividade é vista não apenas como experiência ou agenciamento do jogador, 

mas como possibilidade de co-criação de uma obra aberta e dinâmica, em que o jogo se 

reconstrói diferentemente a cada ato de jogar.  

Outra propriedade da comunicação digital usada nos jogos eletrônicos é a imersão. 

Inseparável da interatividade, a imersão também apresenta graus variados, desde os mais 

leves até os mais profundos. Segundo Santaella (2004), no grau mais leve, basta estar 

plugado em uma interface digital para haver algum nível de imersão. Já os níveis mais 

profundos de imersão envolvem a existência de espaços simulados tridimensionais onde o 

usuário se encontra envolvido, como é o caso dos mundos virtuais, quando se realiza o grau 

máximo de imersão. Exemplos de pesquisas dedicadas a explorar mundos virtuais voltados 
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para crianças, onde o grau de imersão é relevante são os de Marsh (2010) e Ito (2010), que 

investigam as brincadeiras em três mundos virtuais específicos, Barbie Girls, Club Penguin e 

Whyville, respectivamente.  

Uma terceira propriedade dos jogos eletrônicos é a identificação encarnada, ou seja, o 

usuário interage através de um avatar, uma personagem gráfica escolhida por ele, com a qual 

se identifica para representa-lo no interior do jogo. É essa identificação encarnada que 

intensifica a competitividade e o envolvimento emocional do jogador. Conforme coloca 

Siqueira (2006), a realidade virtual e o ciberespaço simulam a liberação do corpo de 

elementos como tempo e espaço e de leis da física. Assim, através dos avatares, aspectos 

como idade, sexo, etnia e limites corporais são ampliados e redimensionados no contexto da 

virtualidade, abrindo a possibilidade de novas reflexões acerca do corpo como campo 

instável, sujeito e objeto de constante modificação. Essas infinitas possibilidades é que 

permitem a identificação encarnada e o consequente envolvimento do jogador com o jogo 

eletrônico (Santaella, 2004). 

Por fim, destacam-se as peculiaridades da narratividade no contexto virtual, chamada 

de narrativa digital, que se caracteriza, sobretudo, pela liberdade de explorar e compreender a 

estrutura do contexto virtual a partir da interatividade e da imprevisibilidade. A característica 

de não inércia do ciberespaço bem definida por Lévy (2006), contribui para a produção de 

acontecimentos específicos baseados na não-presença. Daí, entidades até então estáveis como 

a narrativa, na esfera digital ganham características de atualização e interatividade (Santaella, 

2004). Expandindo o próprio conceito de narração, a narrativa digital torna-se uma co-

construção entre o programador e o usuário que, ao atuar, contribui também para a criação de 

uma narrativa própria daquela experiência específica.  

A cada novo acesso, uma nova narrativa se constrói, abrindo espaço para infinitas 

possibilidades de narrativas dentro de um único hipertexto. Desse modo, ao invés de se contar 

uma história, a qualidade dos jogos eletrônicos se baseia nessa liberdade de manipulação do 

jogo de forma a fazer sentido para o jogador. Nessa perspectiva a narrativa digital se 

desenrola na interatividade entre jogador e jogo, numa estética de controle mútuo, reforçando 

o envolvimento do indivíduo com essa forma de diversão (Santaella, 2004).  

Exemplos atuais da narratividade digital são os jogos disponibilizados em mídias 

digitais próprios para o ciberespaço. A cada novo jogo, o enredo muda de acordo com as 

novas nuances de interação entre jogador e software e mesmo entre diferentes jogadores 

conectados. A narrativa do jogo nunca se repete, já que ela depende a co-criação do usuário, 

daí seu caráter mutável e nômade (Lévy, 1996). Essas características permitem-nos ir além do 
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simples ouvir, ler ou assistir as histórias. O meio digital torna possível participar de todas 

essas narrativas, interagir com elas, daí a grande diferença da narrativa digital para as 

narrativas comuns (Reis, 2005). 

Para melhor compreensão de como os jogos eletrônicos se tornaram esse fenômeno 

mundial contemporâneo, é importante que se conheça sua evolução desde o surgimento do 

primeiro console na década de 50, até as suas versões mais elaboradas, sobretudo após o 

advento da internet. Foi a difusão da internet na cena cotidiana que abriu possibilidade para o 

surgimento dos jogos em rede, onde grandes comunidades de jogadores online interagem 

simultaneamente, não necessariamente em computadores, visto que aparelhos celulares e 

outras plataformas ainda mais refinadas também oferecem esse tipo de diversão, numa 

sobreposição de tecnologias cada vez maior. 

 

1.6.3.1 O início dos Jogos Eletrônicos 

  

Há um consenso entre os historiadores da área de que o primeiro jogo eletrônico 

conhecido foi criado pelo físico Willy Higinbotham em 1958 (Reis, 2005). Era um simples 

jogo de tênis, Tennis Programing, (figura 2) criado para atrair atenção do público que visitava 

o laboratório em que trabalhava em Nova York. Essa demonstração tecnológica, processada 

por um computador analógico, foi considerada um sucesso durante muitos meses, tornando-

se, sem dúvida, grande atração para o público local. Tempos depois, este jogo foi adaptado 

para ser processado em tela de 15 polegadas, passando a ser conhecido como “Tennis for 

two”. Como o projeto nunca foi patenteado, seu criador não lucrou nada com seu invento, 

precursor dos jogos eletrônicos que hoje movimentam bilhões de dólares no mundo inteiro 

(Reis, 2005).  
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Figura 2. Tennis Programing – tela do jogo mostrando a rede e a bola de tênis, 1958. (Reis, 

2005) 

  

1.6.3.2 A década de 60 

  

Em 1962 foi criado um jogo para chamar a atenção do público que visitava o MIT 

(Massachusetts Institute of Tecnology), com o intuito de tornar a visita mais agradável, pois o 

complexo tinha o primeiro minicomputador a ser fabricado. O jogo criado utilizava conceitos 

de física, como aceleração e gravidade, para estimular os visitantes a ingressar no mundo da 

informática. O jogo se chamava Spacewar, programado por Stephen Russel, Peter Samson, 

Dan Edwards, MartinGraetz, Alan Kotok, Steve Piner e Robert A. Saunders (Reis, 2005). 

A primeira patente do videogame eletrônico surgiu em 1968 e pertenceu a Ralph Baer, 

engenheiro eletrônico alemão, conhecido hoje como o pai dos videogames eletrônicos. Desde 

1966, trabalhava nesse tipo de invento, tendo criado uma máquina que rodava jogos 

eletrônicos por meio do aparelho de TV, com um custo baixo, para qualquer pessoa. Em 

1967, Ralph Baer criou o primeiro protótipo de um jogo rudimentar, com o nome de “chasing 

game”. O jogo era uma espécie de “ping pong”, com dois quadrados controlados pelo 

jogador, que podiam ser movidos pela tela. Simples e interessante, esse projeto foi patenteado 

em 1968, como o primeiro protótipo de videogame eletrônico, chamado de “Brow Box” 

(figura 3). O aparelho também rodava jogos de futebol, voleibol e até de tiro. 

 

 

 

Figura 3. Brow Box – primeiro protótipo do videogame eletrônico, 1968. (Reis, 2005) 
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1.6.3.3 A década de 70 

  

Os anos 70 são conhecidos como o período mais fértil das inovações tecnológicas 

relativas à indústria de entretenimento dos jogos eletrônicos. Foi nesse período que foram 

criados o primeiro videogame eletrônico caseiro, o primeiro arcade (fliperama), o primeiro 

portátil, e os primeiros projetos de consoles (videogames eletrônicos) que dispunham de troca 

de cartuchos para diferentes jogos. Ainda bastante rudimentares em seus projetos, não 

duraram muito tempo no mercado, visto que a corrida tecnológica entre os inventores já 

apresentava uma velocidade extraordinária, fazendo com que se tornassem obsoletos em 

pouco tempo (Reis, 2005). 

O primeiro aparelho caseiro surgiu em 1972 e se chamou Odyssey 100. Criado por 

Ralph Baer, é conhecido hoje como o primeiro videogame eletrônico da história (figura 4). 

Inicialmente foram colocados no mercado 12 jogos, a maioria deles de esporte, podendo ser 

trocados pelo usuário. Mesmo com um sistema rudimentar, o Odyssey 100 foi o primeiro 

console a utilizar o sistema de troca de jogos por cartucho, e o primeiro a utilizar um rifle 

como opcional para jogos de tiro. Junto com o console, o usuário recebia folhas de papel 

padronizadas para anotar o placar do jogo e cartões plásticos coloridos que deveriam ser 

fixados na frente da tela da TV para simular o espaço do jogo. Em um jogo de tênis, por 

exemplo, era fixado um plástico verde para o fundo parecer com grama. 

 

  

 

Figura 4. Odyssey 100, primeiro videogame eletrônico da história, 1972. (Reis, 2005) 
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Neste mesmo ano, um estudante de engenharia chamado Nolan Bushnell, ao lado de 

seu amigo Ted Dabney, fundou uma empresa específica para desenvolver jogos eletrônicos, 

com o nome de Atari. Nolan havia criado um joguinho simples chamado Pong, que rodava 

numa máquina denominada Computer Space, conhecida hoje como o primeiro fliperama da 

história (figura 5). Este arcade (fliperama) foi lançado 1972, conquistando um sucesso muito 

grande de público, devido à sua simplicidade e diversão.  

Com o sucesso do Pong para fliperama, em 1974 foi criado um sistema caseiro 

chamado Home Pong. Este novo console de Nolann Bushnell foi um grande sucesso, dando 

início ao mercado bilionário de consoles caseiros (videogames eletrônicos) e dos jogos 

eletrônicos. A novidade causou tanto impacto, que surgiram no mercado dezenas de consoles 

e versões modificadas do Pong por todo o mundo, produzidos por diversos fabricantes 

durante todo o restante da década de 70 (Reis, 2005). 

 

 

 

Figura 5. Computer Space, primeiro fliperama da história, com seu jogo Pong, 1972. (Reis, 

2005) 

 

 

Impulsionados pelo grande sucesso do Home Pong, a indústria dos jogos eletrônicos 

da segunda metade da década de 70 lançou no mercado, diversos novos consoles. Mas um 

deles, especialmente, marcou aquela geração, tornando-se um dos ícones culturais da época, o 

Atari VSC, mais tarde chamado de Atari 2600 (figura 6). Com uma nova tecnologia, maior 

velocidade de processamento e excelentes conversões dos jogos de arcades (fliperamas) para 

consoles (videogames eletrônicos caseiros), o Atari VSC inaugura uma nova era dos 
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videogames eletrônicos alimentados por cartuchos, conceito que nunca mais foi descartado 

pela indústria do entretenimento. Indústrias de cartuchos como a Sega e a Konami se 

solidificaram a partir desse período, inaugurando a corrida tecnológica por desenvolvimento e 

refinamento de softwares de jogos, mais do que dos hardwares propriamente ditos. 

 

Figura 6. Atari VSC (Atari 2600) e alguns de seus cartuchos, 1977 (Reis, 2005) 

 

 

Em meio a uma enxurrada de consoles lançados com a finalidade de concorrer com o 

Atari VSC (Atari 2600), o último ano da década de 70 chama atenção por uma grande 

inovação tecnológica, o lançamento do primeiro videogame eletrônico portátil da história, o 

Microvision (figura 7), fazendo uso de baterias, tela de cristal líquido, cartuchos, controle e 

botões no próprio aparelho. Assim, a década de 70 foi uma das mais importantes na história 

dos jogos eletrônicos, lançando desde o primeiro fliperama, até o videogame eletrônico 

portátil. As demais décadas debruçaram-se em melhorias de sistemas, até então bastante 

limitados e inovações na qualidade da imagem e dos jogos, a partir das bases lançadas destes 

primeiros consoles caseiros. 
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Figura 7. Microvision, primeiro videogame eletrônico portátil, 1979 (Reis, 2005). 

 

1.6.3.4 A década de 80 

  

Marcada pelo sucessivo lançamento de consoles no mercado numa corrida tecnológica 

irrefreável, a década de 80 é uma grande ilustração da efemeridade com que um videogame 

eletrônico podia se tornar ultrapassado, sendo lançados diversos videogames eletrônicos com 

apenas alguns meses de diferença entre cada lançamento. A corrida foi tão intensa que o ano 

de 1984 é marcado por um crash na indústria dos videogames eletrônicos ocorrido, 

sobretudo, devido à grande quantidade e pouca qualidade dos novos lançamentos, os 

inúmeros defeitos em seus acessórios e o consequente desinteresse dos consumidores (Reis, 

2005). 

Entre os principais consoles lançados na década de 80 destacados por Reis (2005) 

estão o Intellivision (1980), o Arcádia 2001 (1982), o Coleco Vision (1982), o Atari 5200 

(1982), o Vectrex, primeiro acompanhado de um monitor de nove polegadas (1982), o MSX, 

um console e minicomputador produzido por Bill Gates (1983), o Nintendo Famicon (1983), 

o Nitendo Entertainment System – NES (1985), o Atari 7800 (1986), o Master System, que 

lançou o óculos 3D entre seus acessórios (1986), o Atari XEGS (XL compatible Extendes 

memory Game System), vendido como um computador ou um console ao mesmo tempo 

(1987). 

Destacam-se ainda o Turbografix 16, com dezenas de acessórios, entre eles o mais 

importante: o drive de CD (1987) e enfim, o Mega Drive, o videogame eletrônico mais 

popular do Brasil (1988). Entre os portáteis, destacamos o Game Boy (1989) e o Lynx, o 

primeiro portátil colorido do mundo (1989). As figuras 8 e 9 destacam algumas dessas 

importantes inovações da década de 80 que modificaram a indústria dos jogos eletrônicos. 

 



59 

 

 

Figura 8. Vectrex (1982), MSX (1983), Game Boy (1989), respectivamente (Reis, 2005) 

 

 

 

Figura 9. Nitendo/NES (1985), MasterSystem (1986) e MegaDrive (1988), respectivamente 

(Reis, 2005) 

 

 

 

1.6.3.5 A década de 90 

  

Um dos grandes diferenciais da década de 90 para a indústria dos eletrônicos foi a 

inserção do formato CD-I (Compact Disc Interative), lançado no final de 1991, onde o 

usuário podia ter vídeos, imagens e sons comprimidos num simples CD. Segundo Reis 

(2005), o CD-I era uma mídia voltada ao consumidor doméstico, que necessitava de um CD-I 

player para rodar os discos. Este poderia ser produzido por qualquer fabricante, desde que 

seguisse as especificações padrão. Essa inovação marcou as novas produções de consoles, até 

então ainda dependentes dos cartuchos. Após alguns formatos híbridos, que comportavam 
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tanto cartuchos quando CDs, o novo perfil dos videogames eletrônicos passou por mais uma 

transformação. Chegava o fim da era dos cartuchos de jogos. O CD garantia a melhor 

qualidade da imagem e novas possibilidades gráficas, daí as primeiras experiências em jogos 

3D surgirem também nesse período. 

Assim como os anos 80, a década de 90 acelera ainda mais as produções de consoles e 

videogames eletrônicos portáteis, onde novas marcas passaram a disputar este mercado, entre 

elas a Sony, a Phillips, a Panasonic e a Pionner. Entre os principais lançados no mercado 

estão o NeoGeo (1990) e mais tarde sua versão para CD, o NeoGeo CD (1994), o Super 

Famicom ou SNES (1990), também com sua versão híbrida para CD-ROM e cartuchos, o 

AMIGA CD32 (1993), o Panasonic 3DO (1993), o LaserActive, da Pionner (1993), o Atari 

Jaguar (1993), o Saturn, sucessor do Mega Drive (1994), o Playstation, grande sucesso 

fabricado pela Sony (1994), o Nitendo 64 (1996) e o Dreamcast, que possuía acesso à internet 

(1998). 

Entre os portáteis, diversas marcas também disputaram o mercado, lançando novos 

aparelhos com diferença de meses entre cada lançamento. Alguns exemplos de portáteis 

lançados na década de 90 são: PC Engine (1990), Turbo Express (1990), Game Gear (1991) e 

o Sega Nomad (1995), concorrentes com adaptação para jogos do Master System, o 

Game.com, que funcionava também como calculadora e agenda (1997), o Neo Geo Pocket, 

que dispunha de cabo capaz de unir dois aparelhos para jogos em dupla (1998), o 

Wonderswan, possuía um acessório extremamente diferenciado, chamado de Wanderborg, 

que seria um inseto robô programado pelo próprio videogame eletrônico (1999). As figuras 

10 e 11 ilustram alguns dos principais consoles e videogames eletrônicos portáteis lançados 

na década de 90, respectivamente. 

 

 

Figura 10. SNES (1990), o Playstation (1994) e Nitendo 64 (1996), respectivamente. (Reis, 

2005) 
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Figura 11. PC Engine (1990), Game.com (1997) e Wonderswan e seu acessório-robô 

Wanderborg (1999), respectivamente. (Reis, 2005) 

 

 

1.6.3.6 A atualidade 

  

As décadas que se seguiram desde o surgimento do primeiro videogame eletrônico em 

1958 têm sido marcadas por um número ainda maior de novos consoles e videogames 

eletrônicos portáteis lançados incansavelmente no mercado (Reis, 2005). A presença do 

computador e os jogos para PC (Personal Computer), bem como o advento da internet em 

portáteis como os aparelhos celulares e das grandes redes de jogadores simultâneos têm 

representado uma grande mudança no sentido da extinção dos tradicionais consoles pela 

plataforma digital. 

No entanto, algumas marcas têm se destacado por apresentar inovações que os 

computadores não possuem, como a possibilidade de movimento. Além disso, igualam-se aos 

computadores na oferta de acesso à internet e possibilidade dos jogos em rede. Exemplos 

disso são o Nitendo Wii, lançado no final de 2006 e do Xbox, lançado pela Microsoft em 

2005, especialmente sua versão mais refinada com kinect, lançado em 2010. O Nitendo Wii 

destaca-se pelo seu controle sem fios, o Wii Remote, dotado de um acelerômetro capaz de 

detectar movimentos em três dimensões. Já o Xbox versão 2010 representa uma inovação 

ainda maior ao dispensar a necessidade de qualquer controle remoto, já que seu kinect é um 

periférico com uma câmera acoplada que detecta os movimentos do jogador e os traduz para 

comandos nos games. 

Outra característica desses consoles é a capacidade receber mensagens e atualizações 

através da internet. Essas inovações tecnológicas colocaram em xeque a principal crítica que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aceler%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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se fazia aos jogadores de videogames eletrônicos, o sedentarismo, já que os jogos desses 

consoles se baseiam no movimento corporal do jogador, trazendo ao jogo eletrônico uma 

mobilidade do jogador até então não vista, conforme podemos perceber na figura 12. 

 

 

 

Figura 12. Jogador de Nitendo Wii, simulando movimentos de luta e jogadores de Xbox, 

simulando uma corrida. (fonte: google imagens) 

 

  

1.6.3.7 Os Jogos Eletrônicos no Brasil 

  

Conforme aponta Reis (2005), a história dos jogos eletrônicos no Brasil é bem 

diferente da sua trajetória no mercado mundial, já que o Brasil não dispõe de consoles criados 

e desenvolvidos no próprio território, nem softwares de jogos produzidos em larga escala. No 

entanto, alguns exemplos individuais de persistência merecem ser destacados. A história dos 

jogos eletrônicos no Brasil remete à década de 80 com Renato Degiovani, criador do primeiro 

jogo eletrônico comercial genuinamente brasileiro segundo o catálogo Jogos eletrônicos 

Brasilis (Reis, 2005). 

Criado em 1983, Amazônia (chamado Aventura na Selva, no início do projeto), foi o 

ponto de partida na indústria brasileira para o desenvolvimento de jogos. Era um jogo para 

computador, cuja programação vinha impressa e cabia ao jogador digitar e executá-la ele 

mesmo. O objetivo era viver na selva amazônica após um acidente aéreo. O enredo se 

desenrolava a partir de comandos, normalmente verbos de ação, dentro de um número de 

tentativas que não podiam ser ultrapassadas. A figura 13 mostra a tela do jogo Amazônia, 

conforme foi criado na década de 80. 
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Figura 13. Jogo Amazônia (1983), primeiro jogo eletrônico criado no Brasil. (Reis, 2005) 

 

Somente 15 anos após o lançamento do primeiro jogo brasileiro é que surgiu em 1998 

o jogo Incidente em Varginha (figura 14), segundo produzido no Brasil, um jogo de tiro em 

primeira pessoa desenvolvido por Marcos Cuzziol e Odair Gaspar após o famoso caso sobre a 

suposta aparição de um E.T. no interior de Minas Gerais. Possuía gráficos razoáveis e fases 

ambientadas em cenários tradicionais no Brasil, como a Praça da Sé (SP), a Baía da 

Guanabara (RJ) e São Tomé das Letras (MG). Considerado o primeiro jogo eletrônico 

brasileiro para PC (Personal Computer) a receber atenção significativa da mídia nacional e 

estrangeira, o Incidente em Varginha foi comercializado no Brasil, Argentina e em países da 

Europa e Ásia e causou um grande impulso na indústria dos jogos eletrônicos no Brasil (Reis, 

2005). 

 

 

Figura 14. Jogo Incidente em Varginha (1998), segundo jogo produzido no Brasil. (Reis, 

2005) 
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Neste mesmo ano de 98, foi lançado o Othello, um jogo de tabuleiro produzido pela 

Continuum, empresa formada por um grupo de amigos bacharéis em informática. Mas o 

grande jogo da Continuum foi lançado no ano 2000, com o nome de Outlive, um jogo de 

estratégia em tempo real, que ganhou destaque internacional a partir de uma reportagem no 

New York Times (Reis, 2005). Depois do lançamento do Outlive, vários títulos 

genuinamente nacionais foram comercializados. A maioria é adaptações de programas de 

televisão, como o Show do Milhão e o Big Brother Brasil.  

A partir de então, diversos jogos eletrônicos passaram a ser produzidos no Brasil, 

entre eles o Futsim (2003), um simulador técnico de futebol criado em Recife e jogado pela 

internet, Tromphy Hunter (2003) e Deer Hunter (2003), jogo de caça esportiva criado no Rio 

Grande do Sul (Reis, 2005), o Erinia (2004), um MMORPG
4
, ou seja, um tipo de RPG para 

computador jogado online, onde milhares de pessoas existem em um mesmo mundo 

simultaneamente, entre outros jogos eletrônicos, como o Espanta Tubarões (2004), primeiro 

jogo brasileiro produzido para celulares. A figura 15 ilustra dois dos lançamentos nacionais, 

Outlive e Show do Milhão, respectivamente e a figura 16 ilustra jogos criados pelos 

produtores do reality show Big Brother Brasil, disponíveis gratuitamente no site daquela rede 

de TV. 

 

 

Figura 15: Jogos Outlive e Show do Milhão, respectivamente. (fonte: Google imagens) 

                                                 
4
 MMORPG: Massively Multiplayer Online Role-playing Game. 
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Figura 16: Telas dos jogos desenvolvidos pelos produtores do programa de TV, Big Brother 

Brasil 13. (fonte: Google imagens) 

  

A realidade do uso lúdico das tecnologias digitais é ainda bastante recente no cenário 

mundial e brasileiro e cresce mais velozmente a cada dia, mudando constantemente suas 

configurações e exigindo novos olhares acerca desse fenômeno. Conforme coloca Rossetti et. 

al. (2007), houve uma evolução monumental nas práticas lúdicas de jogos eletrônicos desde 

seu advento há algumas décadas até os dias atuais, o que influencia sobremaneira o 

comportamento lúdico infantil e juvenil.  

Talvez o primeiro grande desafio no estudo do fenômeno da inserção tecnológica na 

experiência lúdica infantil seja compreender a sua velocidade e as variadas formas que se 

manifesta. O estudo das propriedades intrínsecas da comunicação digital presentes nos jogos 

eletrônicos como a interatividade, a imersão, a identificação encarnada e a chamada narrativa 

digital podem ajudar a esclarecer alguns dos aspectos que os diferenciam dos jogos de regras 

tradicionais (Santaella, 2004), para que não se caia na falácia de analisar tais experiências 

lúdicas sob a ótica da brincadeira tradicional. 

Vivemos hoje um período sócio histórico enriquecido pelo advento das tecnologias 

digitais de comunicação e da Internet, marcadas pelo fenômeno da virtualidade e suas 

peculiaridades no cotidiano lúdico das pessoas. (Siqueira, 2006). Nesse sentido, uma proposta 

que se debruça a analisar a brincadeira no mundo virtual, deve atentar para o modo como este 

contexto contemporâneo de brincadeira foi se constituindo no decorrer dos anos, desde o 

surgimento do primeiro videogame eletrônico na década de 50 até suas formas mais refinadas 

de jogos em rede, não mais dependentes de grandes consoles. 

A história da evolução dos jogos eletrônicos ajuda-nos a esclarecer como essa prática 

cultural foi moldada desde seu primeiro protótipo até se transformar nesse fenômeno mundial 

que movimenta bilhões de dólares anualmente (Santaella, 2004). Observando como a corrida 
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tecnológica esteve por trás da grande velocidade com que novos jogos eletrônicos surgiam a 

cada dia no mercado, é possível repensar o modo de olhar e compreender este fenômeno cada 

vez mais efêmero e volátil presente na realidade infantil e superar as visões maniqueístas e 

exageradas que se debruçaram a analisá-lo até então, e que impedem novos olhares sobre este 

contexto de brincadeira, o mundo digital e suas peculiaridades (Narine & Grimes, 2009; 

Marsh, 2010).  

 

1.6.4 Atividades Lúdicas nas mídias digitais  

 

Juntamente com o sucesso estrondoso da indústria dos jogos eletrônicos, surgiram no 

meio acadêmico as discussões mais controversas, desde a postura romântica, que considera a 

brincadeira livre nas mídias digitais como fonte de desenvolvimento criativo e pessoal, até a 

postura puritana, que se volta a promover as brincadeiras racionais educativas mediadas 

como forma de canalizar a nocividade do tempo ocioso infantil. Segundo Santaella (2004), 

com a proliferação das mídias digitais, foram publicados diversos estudos que viam com 

preocupação a rápida inserção dessa tecnologia no mundo lúdico infantil, considerando-os 

vulgares, banais e nocivos ao estimular comportamentos agressivos e disseminar a violência 

entre as crianças. Entre algumas dessas visões maniqueístas, Marsh (2010) destaca os 

trabalhos de Levin e Rosenquent, que viam os eletrônicos como ameaças às brincadeiras 

imaginativas e de Palmer, cuja noção de infância tóxica influenciou muito a opinião leiga 

acerca dos jogos eletrônicos.  

Sobre esse aspecto, Buckingham (2000) realizou uma profunda revisão crítica dos 

debates quanto à inserção das tecnologias digitais na vida comum, sobretudo das crianças. 

Segundo este autor, as opiniões especializadas se polarizaram em dois opostos 

irreconciliáveis. De um lado está a tese da “morte da infância”, a visão de que a televisão e 

outros meios eletrônicos diluíram as fronteiras entre a infância e a idade adulta, causando 

uma série de consequências aterradoras. Buckingham (2000) cita dois clássicos dessa postura 

teórica lançados na década de 80: Sem tempo para ser criança. A criança estressada (Elkind, 

1981, citado por Buckingham, 2000) e Crianças sem infância (Winn, 1984, citado por 

Buckingham, 2000). Esses trabalhos descreviam o fenômeno da inserção das mídias digitais 

na vida das crianças com um prognóstico de morte da infância. Cabe lembrar, contudo, que a 

infância não é uma categoria fixa, mas sim, variável histórica, cultural e socialmente. Nesse 
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sentido, Buckingham (2000) critica essa postura radicalmente contrária ao ressaltar que tais 

críticas remetiam a um conceito estático de infância que sequer existia.  

Do lado oposto à essa visão negativista das relações entre crianças e mídias digitais, 

Buckingham (2000) expõe um argumento popular entre os entusiastas da chamada 

“revolução das comunicações”, a ideia de que as novas mídias digitais estão dando mais 

liberdade e poder às crianças e aos jovens. Este autor argumenta que essa visão é igualmente 

essencialista, pois as crianças tendem a ser vistas como possuidoras de qualidades inerentes, 

que se ligam de um modo único às características inerentes a cada meio de comunicação. 

Para os entusiastas do que chamou “geração eletrônica”, as crianças são vistas como dotadas 

de uma forma poderosa de “alfabetização midiática”, uma sabedoria natural e espontânea de 

certo modo negada aos adultos (Buckingham, 2000).  

No entanto, a postura de defesa das mídias digitais ignora questões empíricas 

importantes como o planejamento e lançamento dessas tecnologias no mercado, e como elas 

são de fato usadas pelas crianças. Buckingham (2000) menciona o domínio do mercado de 

informática por um pequeno grupo de indústrias multinacionais, a obsolência programada dos 

equipamentos e a séria questão do consumismo infantil como alguns fatores que merecem 

atenção, porém são completamente ignorados pela postura de defesa radical desse contexto 

contemporâneo de brincadeira. Este autor nos alerta que nos dois polos contraditórios de 

opiniões, sejam contra ou a favor das tecnologias digitais, o peso das preocupações e 

aspirações recai sobre as crianças, refletindo um tipo de sentimentalismo que deixa de 

reconhecer a diversidade das experiências vividas na infância, suas relações com as novas 

mídias, e acima de tudo o seu caráter histórico e cultural mutável (Buckingham, 2000).  

É necessário atentar que, independentemente da postura ideológica de defesa ou 

rechaço das brincadeiras nas mídias digitais, uma parcela importante da literatura sobre 

brincadeira infantil ainda revela a tendência a considerar sua função intencional, ou seja, a 

partir dos resultados para o processo de desenvolvimento. Esse olhar sobre a brincadeira 

ignora que esta é uma atividade intrinsecamente motivada (Yamamoto & Carvalho, 2002), ou 

seja, a criança brinca pelo prazer da atividade em si, e não motivada por alguma função 

implícita ao seu desenvolvimento. O componente endógeno da brincadeira (Bughardt, 2005) 

é uma dimensão extremamente importante da experiência da infância (Narine & Grimes, 

2009) e parece ser deixado de lado nos debates sobre benefícios e prejuízo do acesso infantil 

às mídias digitais com finalidades lúdicas.  

As controvérsias e representações exageradas confundem o público leigo que vive 

hoje entre a tensão dos perigos da rua e agora os novos perigos descritos como inerentes às 
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tecnologias digitais, numa atmosfera de constante incerteza (Bauman, 1998). No entanto, 

diversas pesquisas têm sido realizadas no intuito de esclarecer alguns destes maus entendidos, 

como aquela proposta por Rossetti, Kuster, Souza e Leme (2007), cujo objetivo era investigar 

as possíveis relações entre a prática de jogos eletrônicos e conduta violenta em jovens, não 

encontrando, contudo, associações consistentes. 

Grande parte do receio com que os jogos eletrônicos têm sido recebidos, sobretudo 

pelos adultos de nossa sociedade, se deve às suas propriedades intrínsecas ainda bastante 

desconhecidas, mas também a uma das suas principais características: a velocidade 

surpreendente com que este campo se transforma. Tratando-se de um campo híbrido, poli e 

metamórfico, o mundo dos jogos eletrônicos não se deixa agarrar em categorias e 

classificações fixas (Santaella, 2004), o que lhe confere um caráter volátil e de difícil 

compreensão para uma geração adulta que aprendeu a pensar o mundo de uma maneira 

linear, e não instantânea e multidimensional como é configurada hoje a chamada “realidade 

virtual”.  

Como colocado anteriormente, a era contemporânea tem sido profundamente marcada 

pelo advento das tecnologias digitais proporcionando novos contextos de brincadeira, 

sobretudo por oferecer aos pais a possibilidade de diversão pretensamente segura a seus 

filhos e longe da violência urbana (Barros, 2008; Marsh, 2010). No entanto, o espaço digital 

inaugura um novo olhar sobre o próprio conceito de contexto de brincadeira, ao ressaltar a 

característica nômade e dispersa do ciberespaço e as possibilidades e peculiaridades 

relacionais advindas desse ambiente (Siqueira, 2006). Segundo esta autora, a então chamada 

“realidade virtual” e o ciberespaço simulam a liberação do corpo de elementos como tempo e 

espaço. A novidade trazida pelo ciberespaço, através de computadores e periféricos, é poder 

“navegar” ou “mergulhar” sem, na realidade, deixar o lugar onde está.   

Assim, Siqueira (2006) adverte que a realidade virtual permite imersão no 

ciberespaço com base no estímulo e no funcionamento dos equipamentos digitais que 

conectam computador e usuário, ocasionando uma complexa simulação de sensações 

auditivas, visuais, táteis, espaciais, de temperatura e mesmo de movimentação.  Nesse 

universo, o corpo virtual ganha proporções inimagináveis e expandidas, podendo ele ser 

modificado, revisto, recriado por meio de programações e ganha uma característica que 

somente o ciberespaço poderia lhe oferecer: a extra corporeidade, obrigando-nos a repensar o 

próprio conceito de corporeidade (Siqueira, 2006). Estas características peculiares ao 

ciberespaço, sobretudo suas dimensões amplas e mutáveis, onde não há como precisar sua 
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posição geográfica, inauguram novas características no tocante aos contextos 

contemporâneos de brincadeira.  

Apesar dos inúmeros debates quanto às suas relações com as tecnologias digitais, 

diversos autores concordam com a premissa de que a brincadeira é considerada atividade 

primordial da criança, e representa a característica mais significativa da infância (Pellegrini & 

Smith, 1998; Corsaro, 2006, 2009). A despeito das inúmeras críticas apresentadas em relação 

a este contexto como espaço lúdico, este é um ambiente que deve ser analisado de uma 

maneira ampla de acordo com as características que apresenta e como estas influenciam nas 

atividades lúdicas e não com os referenciais das brincadeiras e demais atividades realizadas 

offline.  A grande maioria das críticas levantadas contra as brincadeiras nas mídias digitais 

conectadas à internet não apresenta consistência empírica e merece ser olhada com cautela 

para que não turve a possibilidade de um olhar mais aprofundado e coerente do fenômeno 

(Buckingham, 2000; Marsh, 2010; Narine & Grimes, 2009). 
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2. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

A brincadeira, atividade primordial da infância e que melhor representa esse período 

da ontogênese tem sido investigada nos seus mais variados aspectos. Como fenômeno 

cultural, sabemos que este sistema comportamental é profundamente marcado pelo contexto 

em que ocorre, seja sofrendo influência do mesmo, seja contribuindo para a própria mudança 

cultural (Pontes & Magalhães, 2003). Essa reflexão implica numa postura ideológica da 

infância como categoria estrutural própria dentro da sociedade (Qvostrup, 2010) e o 

abandono das formas tradicionais adultocêntricas de considerá-la a partir de uma 

negatividade constituinte (Buckingham, 2000). Dessa maneira, a criança é pensada como 

agente social ativo e co-construtor da cultura a qual pertence e não mais um ser imaturo e 

incompetente, portanto, inábil para a participação social (Corsaro, 2009; Sarmento, 2005). 

A cena urbana contemporânea, marcada pelas características socioculturais 

supracitadas, incide sobre a infância de uma maneira marcante. Como sujeitos sociais, as 

crianças também vivem o fascínio sócio cultural possibilitado pelo ciberespaço como novo 

contexto lúdico ao experimentarem formas de comunicação e expressão diferentes daquelas 

propostas pelas mídias clássicas. A cibercultura nascida a partir desse movimento interativo é 

mantida e fortalecida por compartilhar das principais características dessa nossa era, a 

instantaneidade, a imprevisibilidade e o caráter dinâmico que a reconfigura a cada nova 

possibilidade interativa no ciberespaço.  

Ao apropriar-se criativamente dos elementos fundamentais da cibercultura com vistas 

a formar suas culturas de pares (Corsaro, 2009), a criança contemporânea torna-se co-

construtora desse cenário profundamente marcado pelo advento das tecnologias digitais na 

vida cotidiana. Deste modo, torna-se capital que novas pesquisas sejam realizadas acerca 

desse fenômeno da infância contemporânea urbana, para que possamos delinear como ele tem 

se desenhado numa sociedade complexa e multifacetada, de maneira que possamos analisar 

melhor a realidade das crianças da cidade de Salvador/BA.  

A pertinência dessa pesquisa se debruça sobre a urgência de reflexões fundamentadas 

e aprofundadas sobre o tema, visto que as crescentes e dicotômicas discussões sobre 

virtualidade ainda estão aquém do necessário, se comparadas com a velocidade com que 

diariamente novas formas de tecnologia virtual voltadas para crianças, consideradas hoje 

como o principal alvo do mercado de consumo, são lançadas. (Buckingham, 2000; Levin, 

2007).  Devido à escassez de trabalhos empíricos voltados para esta temática ainda bastante 

recente no cenário acadêmico, fez-se necessário um estudo de caráter exploratório sobre o 
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mesmo, onde se intentou compreender aspectos relevantes que envolvem a relação da criança 

com as tecnologias digitais, sobretudo com a internet, enquanto contexto de brincadeira.  

Visando contribuir com a produção de conhecimento sobre as relações entre 

brincadeira e cultura contemporânea, delineou-se o problema central da pesquisa: Quais 

atividades lúdicas crianças de cinco a 12 anos da cidade de Salvador desenvolvem na 

Internet, como atuam e interagem nesse contexto contemporâneo de brincadeira? Esta 

pergunta central foi então desdobrada em questões auxiliares que ajudaram a guiar a 

investigação: 

• Em que aspectos as atividades lúdicas desenvolvidas nesse espaço se inter-relacionam 

com as desenvolvidas em outros contextos de brincadeiras? 

• Gênero e idade são variáveis diferenciadoras das atividades e interações?  

• É possível observar elementos de criatividade, adaptação e reprodução interpretativa 

nas atividades lúdicas das crianças nesse contexto?  

• Como se dá a cultura de pares nas brincadeiras e jogos da internet?  

• O ambiente físico próximo influencia na configuração e na dinâmica das atividades 

lúdicas desenvolvidas na internet? 

 

A partir dessas questões, definiu-se o objetivo geral da investigação: analisar como 

crianças de cinco a 12 anos, estudantes de escolas particulares e residentes na cidade de 

Salvador brincam, atuam e interagem por meio de suas atividades lúdicas na internet. A 

fim de auxiliar e organizar essa abordagem exploratória do fenômeno, organizamos os 

objetivos específicos: 

• Descrever e classificar as principais atividades lúdicas desenvolvidas pelas crianças 

na internet e sua atuação em tais atividades; 

• Averiguar como se dá a cultura de pares nas atividades lúdicas realizadas no 

ciberespaço; 

• Examinar as relações de gênero no uso lúdico das tecnologias digitais. 

• Verificar se a idade representa um fator diferenciador na atuação nas atividades 

lúdicas conectadas à internet; 

• Identificar se elementos de criatividade, adaptação e reprodução interpretativa estão 

presentes nesse contexto de brincadeira; 

• Averiguar se o ambiente físico próximo influencia na configuração e na dinâmica das 

atividades lúdicas desenvolvidas na internet.  
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3. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Considerando o objetivo central da pesquisa e a ausência de estudos que caracterizem 

apropriadamente a internet como contexto lúdico, optou-se por desenvolver um estudo 

exploratório. Essa escolha metodológica é justificada por se tratar de um fenômeno bastante 

recente e relativamente pouco conhecido no cenário científico e acadêmico (Sampieri, 

Collado & Lucio, 2006), pelo caráter complexo, dinâmico e multidimensional das mídias 

digitais, e pela necessidade de inserção aprofundada no mundo lúdico infantil da internet a 

partir do olhar das próprias crianças sobre esse fenômeno.  

São inúmeras as pesquisas que ainda se propõem a discutir as peculiaridades da 

infância a partir de um olhar adultocêntrico. Estas investigações dedicam especial ênfase à 

imaturidade infantil como sinônimo de incompetência para questões consideradas 

socialmente relevantes (Müller & Carvalho, 2009), desconsiderando a criança, sujeito 

primordial da investigação, como ser político, portanto dotado de voz, opinião e potência para 

transformação social (Sarmento, 2004, 2005).  

Na contramão dessa postura, destacam-se os estudos de Corsaro (2006, 2009), que 

motivaram uma profunda discussão sobre metodologias de pesquisa com crianças, ao 

negarem questões até então negligenciadas e naturalizadas: a tendência à infantilização e 

reforço da imaturidade das crianças, a produção de evidências de incompetência e por fim, o 

entendimento de que o consentimento e opinião de adultos próximos – pais e professores – 

eram suficientes para a realização de investigações e produção de conhecimento sobre as 

crianças (Müller & Carvalho, 2009). Nesse sentido, em concordância com a sociologia da 

infância praticada por Corsaro (2006, 2009) e Sarmento (2004, 2005), o delineamento 

metodológico dessa pesquisa foi construído a partir da consideração da criança como sujeito 

social, portanto dotado da capacidade de participação e transformação de sua realidade 

(Sarmento, 2004, 2005).  

Além disso, a complexidade intrínseca das mídias digitais e a velocidade com que 

novas mídias são lançadas diariamente no mercado de consumo (Buckingham, 2000; Levin, 

2007), fazem deste um fenômeno em constante mudança e reconstrução, tornando ainda mais 

complexo o processo de produção de conhecimento sobre ele, já que ao fim da pesquisa, o 

próprio fenômeno em si já sofreu transformações suficientes que justifiquem novas reflexões. 

Esse caráter dinâmico e recente do fenômeno investigado, além da necessidade de ouvir o 
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que as crianças têm a dizer sobre ele, foram os pilares que fundamentaram a escolha 

metodológica dessa pesquisa exploratória.  

Investigou-se então o fenômeno das atividades lúdicas de crianças na internet em suas 

inter-relações, peculiaridades e abrangência mirando proporcionar maior intimidade com o 

problema e seus mecanismos intrínsecos, com vistas a torná-lo mais explícito (Deslauriers, 

2008). Dessa forma, identificando as características do fenômeno por meio da precisão dos 

detalhes, pretendeu-se recolher informações contextuais que poderão servir de base para 

pesquisas ulteriores (Boaventura, 2004), não justificando neste momento, a busca explícita 

por relação de causalidade ou postura explicativa do fenômeno em si, visto que antes disso é 

necessária uma compreensão total do mesmo e suas implicações mais imediatas, foco do 

presente trabalho.   

  



74 

 

4. MÉTODO 

 

4.1  Participantes 

 

 Esta investigação contou com a participação de 35 crianças entre cinco e 12 anos de 

idade que usam a internet como contexto de brincadeira. Todas residentes na cidade de 

Salvador/BA, estudantes de escola particular e com acesso às mídias digitais em suas 

residências. Do total de crianças participantes, 19 eram meninas e 16 eram meninos. Cada 

criança foi acessada uma única vez. A faixa etária e o gênero dos participantes foram 

distribuídos conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 1 –  Distribuição dos participantes por gênero e idade 

Faixa Etária Meninos Meninas Total 

5 – 6 anos 05 05 10 

7 – 8 anos 02 06 08 

9 – 10 anos 07 07 14 

11 – 12 anos 02 01 03 

 16♂ 19♀ 35 

 

 

4.1.1 Critérios de inclusão dos participantes da pesquisa 

 

 A seleção dos participantes da pesquisa se deu por acessibilidade, onde a criança era 

questionada sobre sua relação com as brincadeiras na internet. Algumas vezes essa 

informação era fornecida pelos pais. Nestes casos, se a criança confirmasse a informação de 

que tinha o hábito de brincar na internet, era convidada a participar da pesquisa. Todas as 35 

crianças abordadas confirmaram possuir o hábito de brincar na internet em suas residências e 

outros locais, não havendo, portanto nenhuma exclusão por este critério.  

 Acreditando que a adolescência, como fenômeno cultural, possua características 

próprias que merecem ser tratadas com exclusividade e considerando o foco dessa pesquisa 
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tratar-se das atividades lúdicas infantis na internet, optou-se por observar somente crianças, 

justificando a idade máxima para inclusão dos participantes na amostra ser de 12 anos.   

 Observações informais justificaram a idade mínima de cinco anos para participação na 

pesquisa por considerarmos a alfabetização (ou a proximidade da alfabetização) um elemento 

importante no acesso às tecnologias digitais, devido a grande quantidade de informação 

verbal que estas possuem. Inicialmente a idade mínima escolhida era seis anos – coincidindo 

com o primeiro ano do ensino fundamental – no entanto, a faixa etária precisou ser ampliada, 

visto que foi percebido o hábito de brincadeira na internet em crianças ainda menores.  

 

4.2 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Devido à necessidade de descrever e caracterizar o fenômeno das atividades lúdicas 

na internet, um contexto peculiar e em constante mudança, e a importância do diálogo entre 

os olhares da pesquisadora e das próprias crianças sobre o fenômeno, considerou-se mais 

apropriado utilizar a observação participante como procedimento principal de coleta de 

dados, conforme proposta pela literatura (Barra & Sarmento, 2008) em estudo pioneiro sobre 

as atividades de crianças na internet em Portugal. Como procedimento auxiliar de coleta de 

dados, foi utilizada a entrevista não estruturada em associação com a observação 

participante, com vistas a esclarecer aspectos das atividades lúdicas na internet realizadas na 

rotina comum das crianças, bem como detalhes de sua atuação que porventura não tenham 

sido bem compreendidos ou que não emergiram durante a observação.  

Do total de participantes, 10 crianças foram observadas em suas residências, nos 

locais e computadores que elas costumavam habitualmente brincar e 25 crianças foram 

observadas no laboratório de informática de sua escola – uma escola particular de um dado 

bairro da cidade de Salvador/BA. O laboratório de informática da escola possuía quatro 

computadores conectados à internet dispostos ao longo de uma bancada, e por este motivo, as 

observações na escola eram realizadas em grupos de quatro crianças.  

A fim de manter um critério metodológico, assegurou-se que cada criança observada 

possuísse um computador exclusivo no início de cada observação, independentemente das 

movimentações e mudanças de local que porventura pudessem ocorrer durante as 

brincadeiras. Como um dos grupos observados na escola possuía cinco crianças, foi 

disponibilizado um notebook para que se mantivesse o critério de uma máquina para cada 
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participante. Os dados observados e obtidos por meio das entrevistas foram registrados em 

diário de campo. 

A observação iniciava no momento em que a criança sentava-se na frente do 

computador. Nas observações realizadas nas residências, a própria criança ligava o 

computador, conforme o fazia naturalmente em sua rotina comum. Já nas observações 

realizadas no laboratório de informática da escola, todas as máquinas já estavam ligadas, 

cabendo às crianças somente o acesso à internet. Todas as observações possuíram o seguinte 

formato: inicialmente a pesquisadora se colocava numa distância mínima da criança e seu 

computador (mínimo dois metros), onde observava o início de sua atuação e os aspectos 

gerais do seu comportamento tanto no ciberespaço quanto no espaço físico imediato e em 

relação aos companheiros de brincadeira.  

Então, caso a criança não se dirigisse à pesquisadora para fazer algum comentário 

sobre as atividades lúdicas realizadas, a pesquisadora iniciava uma conversa com uma das 

seguintes perguntas: “Você me ensina a jogar esse?”, “Esse jogo eu não conheço, como é?” 

Nesse momento, a pesquisadora colocava sua cadeira próxima à da criança e fazia-lhe 

perguntas sobre as atividades desempenhadas, as melhores maneiras de atuação em dado 

jogo, objetivo final, os porquês de alguns comandos, as preferências do jogador em relação a 

uma ou outra atividade, etc. A participação da pesquisadora durante esse momento da 

observação restringia-se então à postura de observador-aprendiz com foco no esclarecimento 

de dúvidas e aprendizagem da atividade, sem que esta brincasse ou jogasse com as crianças, 

conforme a metodologia proposta pela pesquisa de Barra e Sarmento (2008). 

Por fim, nos minutos finais da observação, a pesquisadora retornava à posição inicial 

de distância para observar novamente os aspectos mais amplos da atuação da criança nas 

atividades lúdicas realizadas até sua saída da mesma frente ao anúncio do fim da observação. 

A entrevista não estruturada ocorria no mesmo local da observação, logo que era anunciado o 

fim desta e tinha o objetivo de esclarecer as dúvidas surgidas, bem como investigar outros 

aspectos relevantes sobre as atividades lúdicas da criança na internet que não tinham como 

ser observados no momento da coleta de dados. Assim, as crianças eram convidadas a relatar 

aspectos como o local da casa onde fica o computador quando brincam na internet na sua 

rotina comum, os companheiros preferidos de brincadeira, qual sua opinião sobre 

brincadeiras de meninos e meninas na internet, se possuíam email ou perfil em rede social, 

como haviam criado tais perfis já que não tinham a idade mínima de 18 anos, como viam a 
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opinião dos pais sobre a brincadeira na internet, outros sites ou jogos preferidos que não 

foram acessados durante a observação.  

A associação desses dois procedimentos de coleta de dados no âmbito da presente 

investigação permitiu que a pesquisadora se envolvesse com os elementos específicos das 

atividades lúdicas na internet, atingindo um clima de convivência e interação com os 

participantes com vistas a compreender mais do que a brincadeira em si, mas as linguagens, 

opiniões, códigos e posturas usadas nesse contexto de brincadeira. Cada criança foi observada 

uma única vez. Levando em conta as recomendações da literatura, as observações duraram o 

tempo máximo de 45 minutos, visto que observações mais longas se mostraram ineficazes 

devido ao cansaço das crianças (Barra e Sarmento, 2008). As entrevistas não estruturadas 

possuíam a duração de no máximo 20 minutos, já que sua função era complementar às 

observações. 

Trabalhou-se com a observação de sujeitos-focais em suas inter-relações com os pares 

durante a brincadeira na internet como forma de aperfeiçoar a investigação, visto que foi 

confirmado o que a literatura apresenta como fenômeno da brincadeira na internet: as 

crianças raramente brincam sozinhas, mesmo nas suas residências (Barra e Sarmento, 2008; 

Barros, 2008). Considerando que o ambiente do laboratório de informática da escola pode 

propiciar uma maior quantidade de inter-relações, visto que quatro crianças podem acessar os 

computadores ao mesmo tempo, é importante atentar que o foco dessa investigação não é a 

comparação dos locais de acesso à internet, mas a compreensão do fenômeno das atividades 

lúdicas na internet como um todo. Nesse sentido, tanto nas residências, como no laboratório 

de informática, para efeitos de pesquisa, considerou-se “brincar junto” a ação de interferir de 

alguma maneira na atividade lúdica do colega, dando palpites, opiniões, tirando dúvidas ou se 

dirigindo de outra forma ao companheiro, e não apenas dividir o mesmo espaço físico.  

 

4.3  Procedimentos de Análise de Dados 

 

 Os dados coletados a partir das observações e das entrevistas foram reunidos num 

mesmo banco de informações e sofreram o mesmo tratamento analítico, já que a função das 

entrevistas era complementar, ou seja, esclarecer e refinar a qualidade da informação obtida 

pelas observações. Inicialmente os dados foram descritos e classificados quantitativamente a 

partir de categorias empíricas. Primeiramente buscamos verificar a possibilidade de 
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associação entre as categorias de análise trazidas pela literatura (Barra e Sarmento, 2008) e 

categorias empíricas que porventura pudessem emergir na coleta de dados. No entanto, a 

natureza dos dados coletados revelou que tais categorias seriam insuficientes para uma 

análise que respondesse o problema central que norteia esta investigação, já que nosso foco é 

voltado exclusivamente para as atividades lúdicas, e a referida pesquisa abordou todas as 

atividades desempenhadas na internet.  

 Dessa forma, foi necessária a ampliação e adaptação das categorias propostas por 

Barra e Sarmento (2008), resultando na criação de dois sistemas categóricos empíricos 

principais e um sistema categórico auxiliar que se mostraram mais pertinentes aos propósitos 

da pesquisa. Os sistemas categóricos principais abordaram os dados gerais levantados a partir 

da coleta, onde o primeiro objetivou classificar os tipos de sites visitados ou mencionados 

pelas crianças, e o segundo objetivou classificar as atividades lúdicas desenvolvidas na 

internet. Assim, apresentamos os sistemas categóricos principais construídos pela 

pesquisadora a partir dos achados: 

 

 Sites visitados ou mencionados pelas crianças  

 Infantis (IF): Plataforma de Jogos e Brincadeiras 

        Mundos Virtuais 

 Não-infantis (NI): Sites de Informação e Variedade 

       Redes Sociais 

 

 Atividades lúdicas desenvolvidas pela criança na internet 

 Brincar: Brincadeiras de Atividades Domésticas 

Brincadeiras de Moda 

Outras Brincadeiras 

 Jogar: Jogos de Aventura/Estratégia 

Jogos de Habilidade 

Passatempos 

 Navegar 
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 Após sua descrição e classificação, os dados sofreram análise qualitativa a partir das 

técnicas de apreciação de conteúdo das observações e entrevistas. Durante a análise 

qualitativa dos dados já classificados, fez-se necessário, contudo, a criação de um terceiro 

sistema categórico que auxiliasse a organização dos dados referentes às relações entre 

brincadeira na internet e cultura. Esse sistema auxiliou-nos a compreender as inter-relações 

entre brincadeira e cultura a partir da variedade de ações desempenhadas pelas crianças 

durante suas atividades lúdicas.  

 A construção desse sistema categórico teve como base algumas categorias de 

atividades desempenhadas por crianças na internet propostas por Barra e Sarmento (2008), a 

saber: aplicar, interagir, Burlar. Não obstante, visando uma melhor análise dos dados, esse 

sistema foi ampliado com o acréscimo de uma quarta categoria empírica construída a partir 

dos achados: aprender. Dessa forma, apresentamos o sistema categórico auxiliar utilizado 

exclusivamente para a análise das relações entre brincadeira na internet e cultura: 

 

 Ações desenvolvidas pelas crianças durante suas atividades lúdicas na 

internet (Brincar/Jogar Jogos/Navegar): 

 Aplicar: uso de conhecimentos, informações e habilidades 

adquiridas na cultura da criança e reproduzidas interpretativamente 

no contexto da brincadeira digital. 

 Interagir: interações dos brincantes entre si e com a observadora 

relacionadas às atividades lúdicas em questão. Essa categoria inclui 

tanto as interações realizadas online quanto as off-line. 

 Burlar: ações ou estratégias usadas pelas crianças para burlar ou 

desafiar regras estabelecidas com vistas a atender seus interesses 

lúdicos. 

 Aprender: ações que demonstravam as formas de transmissão da 

cultura da atividade lúdica. Essa categoria aponta para os elementos 

de aprendizado de informação nova por parte da criança a partir da 

atividade lúdica na internet. 
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4.4 Aspectos éticos relevantes 

 As crianças participantes da pesquisa tiveram a autorização dos pais ou responsáveis 

legais através da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 

A). Ressaltamos que este formato de investigação não apresenta nenhum risco à integridade 

dos participantes, garantindo que estes não serão expostos, bem como sua identidade, ou 

qualquer informação que venha a identifica-los permanecerá em sigilo. Informamos ainda 

que, pela proposta metodológica desse estudo, a análise dos dados não foi individual. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os dados obtidos nessa investigação apontam para interessantes reflexões no que 

concerne às relações entre as atividades lúdicas e as mídias digitais conectadas à internet. 

Primeiramente investigamos se as crianças costumam brincar sozinhas ou acompanhadas e 

quem são seus parceiros preferenciais de brincadeira, para em seguida identificar os sites 

mais acessados, suas características e conteúdos principais. Estas descrições nos permitiram 

ter uma visão geral das atividades lúdicas da criança na internet e os aspectos mais amplos 

das interações estabelecidas com seus pares durante essas atividades. 

Conforme exposto na descrição metodológica, das 35 crianças participantes, 25 foram 

observadas no laboratório de informática de sua escola e 10 foram observadas em suas 

residências, nos computadores que costumam usar habitualmente para realizar atividades 

lúdicas. No entanto, as peculiaridades dos diferentes locais de observação não se mostraram 

como fatores diferenciadores nas análises, não se justificando a separação da amostra. Com 

isso, os dados obtidos nos dois contextos serão apresentados e analisados em conjunto. 

Dessa maneira, quando esclarecimentos sobre a rotina lúdica da criança na internet se 

fizeram necessários, todos os participantes, incluindo aqueles acessados no laboratório de 

informática de sua escola, eram convidados a falar sobre esse fenômeno no cotidiano das suas 

residências. Quanto a esse fato, merece ser sublinhado que nas residências das crianças, dado 

a portabilidade da maioria dos computadores atuais, os locais citados para brincar na internet 

costuma variar entre quartos, salas de televisão, salas de jantar, até os ambientes próprios 

para estudos e outros locais, como mesas de varanda ou terraço. Somente três crianças 

afirmaram possuir computador no seu próprio quarto e foi notável o papel dos ambientes de 

convívio comum (sala de TV e sala de jantar) nas falas das crianças como principais locais de 

brincadeira em suas casas. Esse fator nos remete a investigações que relatam que a adoção 

dos espaços internos como locais de ludicidade pelas crianças fez com que estas disputassem 

com a família espaços comuns das casas como salas, corredores, etc. (Bichara, et al., 2011).  

Os locais de uso comum da família tendem a ser percebidos como ambientes de maior 

incidência de pessoas, o que pode facilitar a presença de companheiros de brincadeiras na 

internet. Para abordar essa questão, as crianças foram convidadas a citar quais eram seus 

principais companheiros de brincadeira na internet. Assim, cada criança foi convidada a citar 

mais de um tipo de companheiro de brincadeira em suas respostas, caso houvesse, e estes 
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poderiam englobar companheiros presenciais ou companheiros de brincadeira a partir de 

interações online. Os dados quanto a essa questão estão distribuídas na tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 –  Principais companheiros de atividades lúdicas na internet relatados 

Com quem a criança realiza atividades lúdicas na internet?  

Sozinha (sem interação presencial ou online com outras pessoas) 05 

Com seus pares, presencialmente (primos, amigos, irmãos e vizinhos) 56 

Com pares, online (primos, amigos, irmãos e vizinhos) 24 

 

  

Com estes achados, observamos que as atividades lúdicas realizadas com pares 

presenciais foram predominantes (56 referências), se comparadas àquelas realizadas 

exclusivamente online (24 referências). Percebemos ainda grande atividade interativa entre o 

brincante e seus companheiros, sugerindo a negação de algumas premissas de que a 

brincadeira na internet promovia o empobrecimento da rede social por seu caráter 

eminentemente solitário (Marsh, 2010). Apesar das brincadeiras solitárias terem sido citadas 

por cinco crianças, não foi observada nenhuma brincadeira solitária entre as 35 crianças 

participantes, nem mesmo entre as 10 acessadas em suas residências e rotinas comuns.  

Todos os companheiros de brincadeiras observados ou citados (irmãos, vizinhos, 

amigos e primos) faziam parte da rotina comum das crianças e sua presença, seja nas 

observações, seja nas falas, revelou importante dado de pesquisa. Estes achados corroboram 

com aqueles encontrados nas pesquisas de Barra e Sarmento (2008) e Barros (2008) e 

parecem, portanto, confirmar a descrição da atividade da internet como colaborativa e 

participativa, configurando a noção de “máquina coletiva” (Barros, 2008) para as atividades 

lúdicas realizadas na internet. 

Não foi observado nenhum diálogo online com o que as crianças chamaram de 

“amigos virtuais” não presentes nos locais das observações, embora 24 crianças tenham 

relatado que costumam interagir com outras pessoas também conectadas, sobretudo primos e 

amigos da escola. Apenas três crianças observadas no laboratório de informática da escola 

usaram formas de comunicação online (bate-papos ou similares), porém eram mensagens 

trocadas com o companheiro do computador ao lado para acertar os detalhes do jogo ou como 

forma de zombaria entre si, onde as mensagens online e as comunicações verbais se 

sobrepunham numa mesma dinâmica lúdica.  
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Conforme relata Marsh (2010) em sua pesquisa, raramente a interação com outras 

crianças no ambiente digital se dá entre desconhecidos. Isso se confirmou na fala de diversas 

crianças, pois seus companheiros online de brincadeira na internet eram relatados 

principalmente como amigos, primos, vizinhos e colegas da escola. Os trechos a seguir 

ilustram o perfil corriqueiro e familiar dos companheiros de brincadeira e interação online: 

 

Durante a observação, a menina Q (10 anos) e o menino J (10 anos) adicionam um 

ao outro na rede social, observados pelo menino S (10 anos), do outro lado da sala. Os três 

são colegas de sala de aula e se encontram diariamente na escola. A menina Q pergunta ao 

Menino J: “Você tem José no seu Face? José da Silva
5
, daqui da escola! Adiciona ele! O 

menino J então adiciona José da Silva, conforme sugeriu a amiga. Então, o menino J 

pergunta para o menino S: “Você já adicionou Amália, e Antônio
6
, o irmão dela? O menino 

S pergunta: “Do 4º ano
7
? Como é mesmo o sobrenome deles?” 

 

Três crianças estão jogando o mesmo jogo de tiro, cada um no seu computador. Eles 

fazem parte de diferentes times que precisam combater entre si. Ao serem avisados que 

faltavam apenas 10 minutos para acabar o tempo da intervenção, o menino S (10 anos) diz 

para o menino J (10 anos): “Tudo bem, a gente continua brincando depois da escola, cada 

um acessa da sua casa”. 

 

O menino H (9 anos) está navegando na sua rede social, então grita para os colegas: 

“Olha! A pró Maria
8
 está online! Ela é minha amiga do Face. Vixe, ela vai pensar que a 

gente está doente em casa!” Ri com os colegas sobre o fato enquanto acessa um jogo de 

dragões, aplicativo daquela mesma rede social. “Olha aqui meu vizinho online! Olha o meu 

irmão! Eita, está todo mundo aqui [no jogo] hoje...” 

 

 

 

 

                                                 
5
 Nome fictício 

6
 Nomes fictícios 

7
 Série fictícia 

8
 Nome fictício 
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5.1 Os Sites mais acessados pelas crianças 

  

Como explicitado anteriormente, optou-se por unir os dados coletados a partir das 

observações e os dados coletados a partir das falas das crianças num único banco de 

informações. Quanto aos sites que costumam acessar com fins lúdicos em sua rotina comum, 

foi contabilizada a frequência dos acessos ou referências a eles nas falas das crianças. Assim, 

as 35 observações e entrevistas totalizaram 189 acessos ou referências das crianças a 30 

diferentes sites da internet usados por elas para desenvolver atividades lúdicas, das quais as 

meninas acessaram ou se referiram 130 vezes a 27 diferentes sites e os meninos acessaram ou 

se referiram 59 vezes a 14 diferentes sites. Nem todos eles são voltados para o público 

infantil, embora seu uso tenha sido primordialmente lúdico.  Quanto aos tipos de sites 

visitados ou relatados, os dados foram distribuídos nas seguintes categorias empíricas:  

 

 Sites Infantis (IF) – planejados e construídos especialmente para o público infantil, 

normalmente associados a uma personagem de desenho animado, programa de 

televisão ou brinquedo em voga no mercado. Estes sites possuíam acesso livre em 

relação à idade das crianças, porém, a maioria apresentava conteúdos restritos, 

exclusivo somente para assinantes. Para fins didáticos, respeitando as diferentes 

características destes ambientes digitais, esta categoria foi subdividida em: 

 

• Mundos Virtuais – ambientes abertos tridimensionais, simulando um 

mundo de faz-de-conta onde a criança interage por meio de um avatar. 

Possuem consideráveis possibilidades de imersão e interação, 

permitindo a criança a participar de jogos de regras, brincadeiras, ou 

simplesmente passear e explorar o ambiente;  

 

• Plataforma de Jogos e Brincadeiras – ambientes que ofereciam um 

banco de dados de diversos jogos de regras ou brincadeiras de 

possibilidades mais limitadas do que os mundos virtuais.  

 

 Sites Não-Infantis (NI) – ambientes digitais direcionados ao público geral, podendo 

ou não possuir restrições quanto à idade do usuário. Esta categoria também foi 
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subdividida de acordo com as características mais relevantes desses ambientes. 

Assim, os sites Não-Infantis se subdividiram em: 

 

• Sites de Informação e Variedades – ambientes sem restrição de idade, 

voltados para o público comum e sem nenhum conteúdo direcionado 

para crianças. Essa subcategoria englobou os sites de pesquisa, notícias 

e variedades, tais como sites de letras de música, acesso a televisão 

online, entre outros;  

 

• Redes Sociais
9
 – espaços de socialização e interação, planejados e 

construídos exclusivamente para o público adulto sendo, portanto, 

proibido o acesso para menores de 18 anos, com exceção de um, 

(Haboo), mundo virtual lúdico com característica de rede social, 

voltado para maiores de 13 anos, portanto, exclusivo ao público 

adolescente. Emails foram incluídos nessa categoria por representarem 

ambientes que propiciam a interação social, seja com uma pessoa de 

cada vez através das trocas de emails, seja por meio dos bate-papos 

disponíveis ao usuário no seu ambiente restrito.  

 

  

Os acessos e referências feitas pelas crianças às diferentes categorias de sites não se 

deu de forma igual, merecendo destaque para os ambientes virtuais voltados diretamente para 

o público infantil (IF) com 107 dos 189 acessos/referências. Estes foram assim distribuídos: 

94 acessos/referências às Plataformas de Jogos e Brincadeiras e 13 aos Mundos Virtuais.  

Os sites Não-Infantis (NI) obtiveram um total de 82 acessos/referências, assim 

distribuídos: 32 acessos/referências aos Sites de Informação e Variedade, e 50 

acessos/referências às Redes Sociais. A lista completa dos sites acessados e referidos pelas 

crianças e seus respectivos endereços eletrônicos encontra-se em anexo (anexo B) e sua 

distribuição nas categorias e subcategorias acima descritas pode ser conferida na tabela 3 a 

seguir: 

   

                                                 
9
 Até a finalização da coleta de dados, a rede social Facebook era proibida para menores de 18 anos. No 

entanto, atualmente a permissão de cadastro foi ampliada para pessoas maiores de 13 anos. Essa diferença não 

representa mudança na análise dos achados, visto que os participantes tinham no máximo 12 anos de idade. 
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Tabela 3 – Freqüência de acessos/referências para cada site pelas crianças 

INFANTIS (IF): 

a) Plataforma de Jogos e Brincadeiras 

b) Mundos Virtuais 

NÃO INFANTIS (NI): 

a) Informação e Variedade 

b) Redes Sociais 

a) Plataformas de Jogos e 

Brincadeiras: 

♂ ♀ a) Sites de Informação e 

Variedades: 

♂ ♀ 

Iguinho  - 02 Youtube 07 07 

Girlsgogames - 14 Google  05 03 

Barbie - 16 Google Translate - 03 

Monsterhigh - 03 VTO (TV online) - 01 

Polly  - 10 Letras de Música  02 02 

Discovery Kids 03 04 Wikipedia 02 - 

Jogos de Vestir  - 03    

FRIV 05 12    

Click Jogos 07 03    

Ojogos.com.br - 03    

Papa Jogos - 02    

Kizi - 04    

Gamegape 01 00    

Cartoon Network 02 00    

∑ 18 76 ∑ 16 16 

b) Mundos Virtuais: ♂ ♀ c) Redes Sociais: ♂ ♀ 

Club Penguin 01 06 Emails 04 07 

ToonTown  - 01 Twitter - 02 

Mundo do Sítio  - 02 Facebook 15 14 

Stardoll  - 03 MSN - 01 

   Orkut 02 01 

   Haboo 03 01 

∑ 01 12 ∑ 24 26 

Total IF /gênero: 19 88 Total NI /gênero: 40 42 

TOTAL Sites Infantis: 107 TOTAL Sites Não Infantis 82 

 

TOTAL ♂: 59 acessos ou referências/ 14 diferentes sites 

TOTAL ♀: 130 acessos ou referências / 27 diferentes sites 

∑ = 189 acessos ou referências/30 diferentes sites 
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Estes achados demonstram o uso desigual dos sites Infantis entre meninos e meninas, 

merecendo destaque para a frequência de acesso ou referências muito superior por parte das 

meninas (88 acessos/referências) se comparada aos meninos (19 acessos/referências). Assim, 

notou-se que as meninas variavam mais entre os sites infantis navegados e conheciam uma 

maior gama de sites infantis com conteúdos do seu interesse. Já os meninos permaneciam 

mais tempo nos mesmos sites por estes oferecerem uma maior quantidade de jogos do seu 

interesse e não demonstraram conhecer uma variedade muito grande de sites infantis que lhes 

interessassem. Também se constatou o número superior de sites tipicamente femininos e a 

ausência de sites voltado exclusivamente para o público masculino infantil. Esse fenômeno 

não ocorreu quanto ao uso lúdico dos sites Não-Infantis, onde as meninas tiveram um total de 

42 acessos/referências e os meninos, 40 acessos/referências. Outra variável que se destacou 

foi a idade dos brincantes na escolha dos sites, como podemos conferir na Tabela 4 abaixo: 

 

Tabela 4: Distribuição dos sites acessados/referidos por faixa etária. 

Faixa 

Etária 

Sites INFANTIS Sites NÃO-INFANTIS 

 Jogos e 

Brincadeiras 

Mundos 

Virtuais 

Informação  e 

Variedades 

Redes Sociais 

5 – 6 anos 26 02 03 - 

7 – 8 anos 33 06 05 07 

9 – 10 anos 34 05 14 33 

11 – 12 anos 01 - 10 10 

∑ 94 13 32 50 

TOTAL 107 82 

 

 

Como podemos perceber, houve uma distribuição desigual dos dados no que diz 

respeito à idade do brincante, sobretudo ao interesse pelos sites Não-Infantis, e as Redes 

Sociais, particularmente. De tal modo que estas últimas não foram acessadas ou referidas 

nenhuma vez entre as crianças menores de seis anos e acessadas e referidas mais de uma vez 

por todas as crianças acima de nove anos de idade. Ainda assim, vale lembrar que estes 

ambientes são proibidos para menores de 18 anos, o que confere uma característica peculiar a 
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esse tipo de acesso, como inventar uma idade fictícia para a realização dos referidos 

cadastros.  

Esse fato aponta para a reflexão sobre as maneiras usadas pelas crianças para burlar 

regras que as impedem de participar dos mesmos ambientes sociais que seus pais ou adultos 

próximos frequentam. Percebemos ainda a mudança no perfil das atividades lúdicas 

realizadas entre as crianças mais velhas (11 – 12 anos), que acessaram predominantemente 

sites Não-Infantis, revelando que a proximidade da adolescência tende a modificar os 

interesses lúdicos relacionados ao ambiente digital.  

 

5.2 Atividades lúdicas desenvolvidas na internet 

 

As observações e entrevistas apontaram para uma diversidade de atividades lúdicas 

desenvolvidas no ambiente virtual da internet, revelando as múltiplas possibilidades das 

crianças adaptarem e reinventarem os espaços disponíveis com vistas a atender seus próprios 

interesses enquanto crianças (Corsaro, 2006, 2009). Ainda que nem todos os sites fossem 

voltados para o público infantil, as crianças demonstraram grande habilidade de apropriação 

destes espaços com fins lúdicos, transformando-os em espaços lúdicos, em referência aos 

“espaços de brincadeira” descritos pela literatura, logo, “espaços de criança” (Rasmussen, 

2004). Daí a importância de se analisar profundamente as ações lúdicas das crianças no 

contexto digital conectado à internet com o objetivo de compreender como as brincadeiras 

acontecem dentro desses ambientes e quais as relações podem ser encontradas a partir da sua 

atuação. Dessa forma, as atividades lúdicas desenvolvidas na internet por crianças de cinco a 

12 anos de idade foram distribuídas nas seguintes categorias empíricas: 

 

 Brincar – atividades lúdicas descritas a partir da observação de mais de um dos 

cinco critérios de Burghardt (2005), sem regras explícitas limitadoras. Exemplos de 

brincadeiras observadas na internet: vestir, decorar, cuidar, pintar, maquiar, passear 

com animais de estimação, explorar mundos virtuais, etc. As brincadeiras 

encontradas foram agrupadas a partir de sua frequência e subdivididas em três 

subcategorias: Brincadeiras Domésticas, que englobavam muitas das temáticas 

encontradas nas brincadeiras de faz-de-conta das meninas, como culinária, decoração 

ou arrumação de casa e as inúmeras brincadeiras de cuidar (ex. cuidar de bebês ou 

animais de estimação, dando-lhes comida, ninando, colocando para dormir, levando-
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os para passear, etc.); Brincadeiras de Moda, que englobavam atividades também 

tipicamente femininas como maquiar, pentear, vestir ou produzir personagens 

femininas; e Outras Brincadeiras. 

 

 Jogar – atividades lúdicas que se diferenciam do “brincar” sobretudo pela existência 

de regras bem definidas, explícitas e com um objetivo final a ser perseguido. Os 

jogos de regras da internet podem variar em termos de complexidade, interatividade e 

imersão, e apresentam ao usuário suas regras e objetivos em espaços normalmente 

denominados “instruções” ou “como jogar”. As regras são apresentadas por escrito, 

sendo importante que o usuário seja alfabetizado ou conte com alguém alfabetizado 

para interpretá-las. Os jogos encontrados foram subdivididos em três subcategorias a 

partir da frequência percebida nas observações e relatos: Jogos de 

Aventura/Estratégia, jogados com personagens disponíveis pelo próprio jogo ou por 

avatares criados pelo usuário, organizados por fases e com um objetivo final bem 

definido. O grau de dificuldade cresce no decorrer do jogo quanto mais se aproxima 

do objetivo final e podem ser observados elementos auxiliares como “vidas”, 

“armas”, “poderes” que auxiliam a personagem a atingir seu objetivo. Estes jogos 

possuem graus variados de interatividade e imersão; Passatempos, jogos de regras 

simples e diretas, com objetivos claros e muito próximos ao início do jogo, 

permitindo a ocorrência de várias rodadas. Seu grau de interatividade é bastante 

limitado, restringindo-se a ações reativas num rol limitado de respostas. Os 

passatempos se assemelham aos jogos de tabuleiro, tais como damas, memória, 

dominó ou a outros passatempos conhecidos como quebra-cabeças, caça-palavras, 

forca, jogo da velha, etc.; e por fim os Jogos de Habilidade, onde são desafiadas a 

destreza, velocidade e reflexo dos jogadores. Também possuem um nível baixo de 

interatividade, já que o desafio não é a variabilidade nas respostas ou nas reações do 

usuário, mas sim, sua destreza e eficiência em realizá-las. Assim, jogos de corridas 

de automóveis, jogos de lutas sem enredo prévio e alguns jogos musicais observados 

durante a investigação foram incorporados nesta categoria. 
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 Navegar – Outras atividades realizadas pelas crianças no contexto digital com 

finalidade eminentemente lúdica, tais como ouvir música, ver fotos, assistir vídeos, 

pesquisar, trocar e-mails, explorar redes sociais, etc.  

 

 

As três categorias de atividades lúdicas observadas ou relatadas pelas crianças 

participantes da pesquisa, apresentaram indícios de variação de acordo com a idade e o sexo 

do participante. A tabela 5 a seguir ilustra a distribuição das mesmas, onde foram destacadas 

as atividades mais realizadas ou mencionadas por cada criança: 

 

Tabela 5 – Distribuição das atividades lúdicas realizadas na internet por gênero e idade 

Faixa Etária Brincar Jogar Navegar 

 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

5 – 6 01 20 27 07 03 03 

7 – 8 - 32 20 08 04 05 

9 – 10 - 44 42 12 24 23 

11 – 12 - 02 14 - 11 07 

Total/gênero 01 98 103 27 42 38 

Total: 99 130 80 

 

   

A distribuição das atividades lúdicas na internet, conforme ilustrado na tabela 5, 

demonstra a maior incidência da atividade jogar (130 incidências/ referências), seguido das 

atividades brincar (99 incidências/ referências) e navegar (80 incidências/ referências), 

respectivamente. Esse fato pode ser explicado pelo número superior de jogos de regras 

disponíveis no contexto digital conectado à internet, se comparado ao número de 

brincadeiras. Quanto a esse aspecto, é importante ressaltar, conforme explicitado no 

subcapítulo 1.6.3 – Jogos Eletrônicos: característica e história, que as primeiras formas de 

atividade lúdica na internet disponíveis ao público comum foram exatamente os jogos de 

regras.  
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Alguns indicativos diferenciadores para as variáveis gênero e idade podem ser 

percebidos na tabela 5. De antemão, ressaltamos a tendência feminina à atividade brincar 

(98 incidências/ referências ) e a tendência masculina para a atividade jogar (103 incidências/ 

referências). Destacamos ainda a relevante frequência da atividade navegar entre as crianças 

maiores de nove anos.  

 

Brincar - Esta atividade se mostrou predominantemente feminina, tanto nas 

observações, quanto nas falas das crianças, já que das 99 incidências/referências, 98 

ocorreram entre as meninas. Analisando as propriedades dos jogos eletrônicos trazidas pela 

literatura – interatividade, imersão, identificação encarnada e narrativa digital (Santaella, 

2004), notamos que as atividades de brincar possuíam graus variados de interatividade, desde 

os níveis médios de participação e co-construção da brincadeira, até os níveis mais elevados 

de atuação livre nos mundos virtuais. Por apresentarem maior liberdade de atuação, as 

brincadeiras observadas não possuíam o grau mínimo de interatividade caracterizado apenas 

pela ação reativa e pelo rol limitado de respostas, características mais encontradas nos jogos 

de regras observados.  

A imersão durante a atividade de brincar também variou, sendo maior nos Mundos 

Virtuais do que nas Plataformas de Jogos e Brincadeiras. O grau de imersão é descrito, 

conforme propõe Santaella (2004), não a partir de indicadores exclusivamente 

comportamentais, mas também relacionado às demais propriedades dos jogos eletrônicos, 

com uma especial ênfase à presença ou não da identificação encarnada (interação a partir de 

um avatar). Dessa forma, a imersão era apontada a partir do rol de possibilidades 

manipulativas das personagens dos jogos ou das brincadeiras e pela atenção e ênfase 

dedicada àquela atividade lúdica Nos ambientes virtuais, em que havia a necessidade de 

construção de um avatar para atuação nas brincadeiras, foram percebidos os maiores graus de 

imersão. No entanto, imersão não deve ser confundida com desligamento da realidade, visto 

que em nenhum dos casos observados percebeu-se uma imersão tal que viesse a dar indícios 

desse tipo de situação, intensamente alarmada pela literatura crítica especializada (Levin & 

Rosenquet, 2001; Palmer, 2006, citados por Marsh, 2010). 

Por fim, esta atividade foi a que possibilitou os maiores graus de narratividade digital, 

ou seja, a possibilidade de co-construção das narrativas das brincadeiras a partir de sua 

interatividade naquele ambiente. A narratividade digital, por sua característica 

multidimensional e imprevisível (Santaella, 2004), rompe com as formas lineares de 

narratividade, fornecendo ao brincante do ambiente digital uma liberdade narrativa 
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semelhante às brincadeira de faz-de-conta, desconsiderando evidentemente as limitações 

impostas pelo próprio software do jogo.  

Os achados da presente pesquisa demonstraram que a possibilidade de co-construção 

da cena da brincadeira digital enquanto narrativa pode representar um importante meio por 

onde as relações brincadeira e cultura se concretizam durante o brincar na internet. A 

possibilidade de criar e recriar a brincadeira como uma obra aberta e dinâmica indicou a 

probabilidade de manifestação de diversos aspectos da cultura maior e sua consequente 

reprodução interpretativa (Corsaro, 2009). 

Outro aspecto observado foi a maior quantidade de verbalizações entre os brincantes 

durante as atividades brincar, se comparados com as atividades jogar. Nessa atuação era 

muito comum a troca de opiniões sobre cada uma das ações realizadas. Daí percebemos que 

nessa investigação o brincar permitiu uma frequência maior de interatividade entre os 

brincantes que as demais atividades lúdicas. Entre todas as crianças observadas em atividades 

de brincadeira, não se percebeu nenhum conflito quanto a vez de cada criança manipular o 

computador, somente quanto a divergência de opinião frente à ação realizada durante a 

brincadeira. Os trechos a seguir ilustram a constante troca de opiniões entre os brincantes 

durante a atividade brincar. 

 

Menina F (7 anos) pergunta para seu amigo: “Você prefere qual [laço] para eu 

colocar na gatinha? Ele responde: “Preto! Porque eu sou Flamengo!” Então a Menina F 

coloca um laço preto na gatinha. 

 

Menina L (9 anos) diz para Menina J (9 anos): “Olha esse! É um site da gente criar 

nossos bichos de pelúcia! Qual você quer?” A Menina J responde: “Quero o coelhinho rosa, 

igual ao da professora. A menina J acessa então o mesmo site da menina L e diz: “Agora é 

sua vez! Qual bicho eu faço pra você?” 

 

Os sites acessados para a atividade brincar são entendidos nessa análise como 

“espaços para crianças” (Rasmussen, 2004) por representarem contextos de brincadeira 

criados por adultos para a diversão infantil. A forma como crianças se apropriaram e dotaram 

de significado esses espaços indica que eles também podem ser considerados “espaços de 

crianças” (Rasmussen, 2004). As brincadeiras que a categoria brincar abordou, foram 

divididas nas três subcategorias supracitadas e distribuídas de acordo com a tabela 6 a seguir: 
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Tabela 6 – Distribuição das subcategorias da atividade Brincar por gênero e idade 

Faixa Etária Brincadeiras 

Domésticas 

Brincadeiras de 

Moda 

Outras 

Brincadeiras 

 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

5 – 6 01 08 - 04 - 08 

7 – 8 - 08 - 17 - 07 

9 – 10 - 12 - 26 - 06 

11 - 12 - - - 02 - - 

Total/gênero 01 28 - 49 - 21 

Total: 29  49 21 

 

 

Como mostra a tabela 6, as brincadeiras envolvendo temáticas relacionadas a aspectos 

da moda, como maquiar e vestir foram as mais procuradas pelas crianças observadas (49 

incidências/referências) em atividade brincar, seguidas das brincadeiras de temáticas 

domésticas (29 incidências/referências), tais como cozinhar, cuidar de bebês, limpar e decorar 

a casa, cuidar do jardim, levar cachorrinho para passear, etc. Apenas um menino de seis anos 

foi observado numa atividade de brincadeira (culinária). Os demais meninos participantes da 

pesquisa não se envolveram com nenhuma atividade brincar, dando preferência a atividade 

jogar, fato que denota o caráter feminino da atividade brincar na internet. Outro aspecto que 

chama atenção é a procura por temáticas domésticas pelas crianças menores (cinco e seis 

anos) e a mudança nessa escolha a partir dos sete anos, quando as meninas passam a optar por 

brincadeiras de moda. Estes achados apontam para as possíveis influências da cultura 

próxima na escolha das brincadeiras da internet a partir do conteúdo lúdico oferecido pelos 

sites e a diferença dessas escolhas a depender da faixa etária da criança. 

  

Jogar - Esta atividade lúdica foi a de maior incidência/referências entre as crianças 

participantes da pesquisa. Entre os jogos observados, praticamente todos podem ser jogados 

com oponentes online. Os jogos de regras observados e mencionados variaram em termos de 
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interatividade, desde os graus mais baixos, como no caso dos passatempos, até os mais altos, 

como em alguns jogos de aventura caracterizados pelo grande número de jogadores online.  

Assim como na atividade brincar, a imersão também variou de acordo com a 

presença ou ausência dos avatares, sendo maior nos jogos de aventura com identificação 

encarnada e menor nos passatempos (Santaella, 2004). Apenas os jogos de aventura dos 

mundos virtuais possuíram maior possibilidade de narratividade digital, visto que os demais, 

por conta de suas regras bem definidas, apresentavam limitação quanto a participação efetiva 

do jogador na co-construção do jogo. Assim, os jogos de habilidade e os passatempos 

possuíam uma narratividade de características mais lineares a partir de um enredo pronto não 

passível de mudança.  

Um aspecto interessante emergiu na observação da atividade jogar: foi percebido uma 

grande incidência da atividade navegar entre um jogo e outro (enquanto os jogos eram 

carregados), entre uma “vida” e outra do mesmo jogo e mesmo concomitantemente ao enredo 

dos jogos. Uma possível explicação para essa ocorrência se deve ao fato da criança persistir 

mais tempo num mesmo jogo de regras devido a sua complexidade ou mesmo devido à 

temporalidade de seu enredo Já as brincadeiras livres, cuja maior liberdade de construção do 

enredo atraiu mais atenção das brincantes, não permitiram tanto a multinavegação
10

 durante 

as brincadeiras como ocorreu com a atividade jogar. As atividades lúdicas que incorporaram 

a categoria jogar foram agrupadas pela frequência de incidência ou referência das crianças e 

distribuídas em três subcategorias, conforme a tabela 7 a seguir: 

 

Tabela 7: Distribuição das subcategorias da atividade Jogar por gênero e idade 

Faixa Etária Jogos de 

Aventura / 

Estratégia 

Passatempos Jogos de  

Habilidade 

 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
5 – 6 11 01 04 03 12 03 

7 – 8 07 02 04 - 09 06 

9 – 10 28 09 05 - 09 03 

11 – 12 08 - - - 06 - 

Total/gênero 54 12 13 03 36 12 

Total: 66 16 48 

                                                 
10

 Multinavegação: termo utilizado para se referir a exploração e manipulação de duas ou mais páginas 

da internet concomitantemente. 
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Como podemos perceber pela tabela 7, os jogos de aventura/estratégia foram os mais 

procurados (66 incidências/referências), seguidos dos jogos de habilidades (48 

incidências/referências) e dos passatempos (16 incidências/referências). Nota-se também uma 

predominância da procura masculina por jogos de regras, somando 103 

incidências/referências contra 27 incidências/referências por parte das meninas. A idade dos 

brincantes também pareceu importante na escolha do tipo de jogo, merecendo destaque a 

intensa procura de meninos de nove e 10 anos pelos jogos de aventura/estratégia. Os demais 

jogos  tiveram uma distribuição mais uniforme entre os meninos de diferentes idades. 

  

Navegar - Como pode ser conferido na Tabela 5, foram observadas 80 

incidências/referências a esta categoria de atividade lúdica, numa distribuição equilibrada 

entre meninos e meninas, com 42 incidências/referências por parte dos meninos e 38 

incidências/referências por parte das meninas. No entanto, notamos a partir das observações 

que navegar representou uma categoria de atividades lúdicas auxiliares ou incidentais. Em 

nenhum momento observou-se, ou foi relatado, estas atividades como as principais realizadas 

pelas crianças. Jogar e Brincar eram as atividades procuradas primeiramente, seja através 

dos sites de busca, seja pela digitação direta do endereço eletrônico da mesma. As diversas 

atividades pertencentes à categoria navegar apareciam entre ou durante as atividades de 

Brincar ou o Jogar, como atividades auxiliares ou incidentais. Somente se iniciava uma 

atividade dessa natureza quando o site com o referido jogo ou brincadeira já estava aberto ou 

estava em processo de carregamento. 

Assim, durante uma rodada do jogo de regras era possível perceber que as crianças 

mantinham várias outras páginas de navegação abertas, como sites de vídeos de música, sites 

de letras de música, sites de pesquisa, ou Redes Sociais. Sobretudo entre as crianças maiores 

de 10 anos, não foi observada nenhuma atividade exclusivamente jogar sem outra forma de 

navegação concomitante, como aconteceu na atividade brincar. O trecho abaixo ilustra a 

incidência da multinavegação, onde a atividade navegar mostrou-se auxiliar à atividade 

jogar: 

 

O Menino D (10 anos) está jogando um jogo de habilidades, onde o usuário deve 

tocar guitarra usando o teclado do computador. Enquanto a fase seguinte é carregada, o 

Menino D abre um site de vídeos e começa a assistir o clipe da banda Queen. Curioso, busca 

a letra da música que está ouvindo (We Are the Champions) num site de letras de música e 
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acompanha a música com a letra. Volta ao jogo anterior e joga mais uma rodada. Ao fim 

desta, D abre um site de enciclopédia virtual onde pesquisa sobre a vida e a obra de Freddie 

Mercury, cantor da referida banda, enquanto ouve outras músicas do artista. Volta 

novamente ao jogo de guitarra, agora acompanhado pelo som de outra banda (Linkin Park) 

vindo da execução do site de vídeos, aberto em segundo plano. Nesse momento D está com 

quatro páginas de internet abertas enquanto joga. 

 

 

O tempo de duração de cada atividade navegar foi o mais curto se comparado ao 

tempo das atividades lúdicas realizadas pelas crianças e estas variavam bastante durante uma 

mesma brincadeira ou um mesmo jogo. As principais atividades lúdicas observadas nessa 

categoria de análise foram os sites de vídeos (clipes de música, em maioria), as páginas com a 

letra das referidas músicas, páginas de busca, e navegação em emails ou redes sociais. Não 

foi observada nenhuma atuação em bate-papos, embora as crianças mais velhas admitissem 

usá-los com frequência. A rede social mais acessada foi o Facebook, com algumas 

ocorrências de visualização de perfis de amigos. Apesar disso, essa Rede Social era mais 

acessada para se jogar os jogos que seus aplicativos ofereciam do que para a simples 

navegação, sendo considerada nestas ocasiões, uma plataforma de jogos e brincadeiras.  

 

5.3 Gênero e idade como variáveis diferenciadoras das atividades lúdicas na internet 

  

Algumas variáveis pareceram bastante relevantes no tocante às atividades lúdicas 

realizadas na internet e merecem ser observadas. Aspectos relacionados à idade e ao gênero 

chamaram atenção durante as observações, conforme pode ser conferido nas tabelas 3, 4, 5, 6 

e 7. Estes dados indicam possível consonância com aspectos trazidos pela literatura sobre 

gênero e idade como variáveis diferenciadoras nas brincadeiras, bem como apresentando 

outras possibilidades de interpretação.  

Conforme apontam nossos achados, a idade representou uma variável diferenciadora 

no tocante à escolha dos sites por parte das crianças e às atividades lúdicas desempenhadas na 

internet (brincar, jogar e navegar). Assim, os indícios da preferência de crianças maiores de 

nove anos pelas atividades de navegação e pela multinavegação podem indicar que a 

aproximação da adolescência modifica seu comportamento lúdico.  Essa diferenciação tende 

a acontecer no sentido de uma maior diversificação no número de atividades desempenhadas 
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ao mesmo tempo e uma busca diferenciada quanto às possibilidades de interações, visto que o 

acesso a redes sociais pertencia a esta categoria de atividade. Foi nessa faixa etária que se 

percebeu o acesso a sites com restrições de idade, fossem aqueles de jogos proibidos para 

menores de 13 anos, fossem as redes sociais, proibidas para menores de 18 anos. Dessa 

maneira, nota-se que as estratégias de burlar as regras impostas para a idade, inventando 

falsas datas de nascimento foi um comportamento que pertenceu predominantemente às 

crianças maiores de nove anos nessa investigação.  

  

5.3.1 Brincadeira e Gênero 

 

Os dados coletados apresentaram alguns indicativos de caracterizações quanto ao 

gênero dos brincantes, revelando que essa é uma possível variável diferenciadora das 

atividades lúdicas desempenhadas na internet. Esses achados se aproximam das hipóteses 

levantadas por Bichara e Carvalho (2008) quanto a prováveis estereotipias de gênero nas 

brincadeiras nas mídias eletrônicas. Como podemos conferir na tabela 5, a escolha pela 

atividade brincar foi predominantemente feminina (98 acessos/referências por parte das 

meninas e um acesso/referência por parte dos meninos) e pela atividade jogar foi 

predominantemente masculina (103 acessos/referências por parte dos meninos e 27 

acessos/referências por parte das meninas). A atividade navegar, por outro lado não 

apresentou variação quanto ao gênero do brincante, com 42 acessos/referências por parte dos 

meninos e 38 acessos/referências por parte das meninas.  

Uma possível explicação para essa diferenciação pode estar no conteúdo oferecido 

tanto pelas brincadeiras quanto pelos jogos de regras no ambiente digital, onde assistimos 

uma enxurrada de possibilidades de brincadeiras livres com temas nitidamente femininos 

como atividades domésticas e temas relacionados à moda, e praticamente nenhuma 

possibilidade desse tipo de brincadeira com conteúdo exclusivamente masculino. Mesmo os 

mundos virtuais voltados para os meninos, apresentavam configurações que os encaminhava 

para jogos com regras com objetivos definidos. Por outro lado, o número de jogos de regras 

com conteúdos tipicamente masculinos era relativamente superior ao número de jogos com 

conteúdos tipicamente femininos. 

Várias pesquisas apontam para as diferentes temáticas encontradas em brincadeiras de 

meninos e meninas (Bichara, 2001; Magalhães, et al., 2003; Bichara e Carvalho, 2008, entre 

outras) com o predomínio das atividades domésticas nas brincadeiras de meninas e temáticas 
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relacionadas a meios de transporte, lutas e perseguição relacionadas aos meninos. Nossos 

achados tendem a atualizar as questões de estereotipia e tipificação quanto ao gênero nas 

brincadeiras infantis trazidas pela literatura (Bichara e Carvalho, 2008) que ressaltam que 

meninos costumam brincar de brincadeiras consideradas de meninos e meninas brincam 

daquelas consideradas de meninas. Tais preferências temáticas remetem a uma 

reinterpretação dos papéis adultos da cultura na qual as crianças estão inseridas, revelando o 

caráter social e simbólico da estereotipia de gênero nas brincadeiras (Bichara, 2001; Gosso, et 

al., 2007, Seixas, 2007). 

Ressaltamos ainda o papel da mídia na influência para a ocorrência de 

comportamentos com estereotipia de gênero nas brincadeiras. Bichara (2001) adverte que os 

produtos infantis lançados no mercado e adquiridos pelos pais obedecem a um padrão 

bastante tradicional quanto ao gênero. Artigos de esporte, ferramentas, veículos, roupas azuis, 

roupas de cama e cortinas azuis são destinadas para meninos, enquanto bonecas, personagens 

fictícios, roupas cor de rosa e multicoloridas, chupetas, adornos, roupas de cama e cortinas 

cor de rosa ou amarelas são direcionadas para meninas (Bichara, 2001).  

O mesmo ocorreu na observação dos layouts dos sites acessados e das temáticas 

oferecidas pelas atividades. Aqueles que ofereciam atividades lúdicas de meninos eram 

nitidamente em tons de azul, preto ou vermelho com atividades relacionadas a lutas, corridas 

de carro e aventuras, enquanto os sites direcionados para atividades lúdicas de meninas eram 

predominantemente cor-de-rosa com atividades domésticas e relacionadas à moda. Essas 

temáticas oferecidas pelos sites podem ser conferidas nas tabelas 6 e 7 que distribuem as 

atividades brincar e jogar em subcategorias de acordo com as características mais 

emergentes da atividade. Assim, notamos o predomínio das brincadeiras de moda, seguidas 

das brincadeiras de atividades domésticas entre as atividades das meninas e uma preferência 

pelos jogos de aventura/estratégia, seguidos dos jogos de habilidades e passatempos entre as 

atividades dos meninos.  

Os aspectos de gênero são tão fortes nas atividades lúdicas investigadas, que 

praticamente não foram observados entre os meninos, acessos ou referências à realização de 

atividade lúdica tipicamente pertencente ao sexo oposto, salvo duas exceções: um menino de 

seis anos que escolheu uma brincadeira de culinária afirmando que quer ser cozinheiro 

quando crescer e um menino de cinco anos que brincava acompanhado de duas primas e 

aceita a proposta das meninas de entrar num jogo de regras que parecia misturar conteúdos da 

Barbie e do Scooby Doo. Destes, apenas o menino de seis anos se aventurou na realização da 

atividade lúdica feminina brincar, visto que o menino de 5 anos apenas aceitou entrar na 
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atividade da Barbie por esta se tratar de um jogo de regras. A transcrição do episódio a seguir 

ilustra a contrariedade com que o Menino R (5 anos) encarou a proximidade com atividades 

lúdicas de conteúdo tipicamente feminino, algo bastante comum entre os meninos: 

 

Menino R (5 anos): As meninas reconhecem um jogo com o título Barbie mas a foto é 

do Scooby Doo. Eles estranham. As meninas pedem para ele entrar no jogo e ver do que se 

trata. R diz: “Tá, vamos entrar pra ver o que é, mas só pra ver o que é, viu?” Ficam pouco 

tempo no site, então R. logo sai para escolher outro jogo. 

 

De acordo com Wood, et al., (2002), a sociedade exerce maior pressão sobre meninos 

e homens adultos contra a tipificação inadequada de seus comportamentos. Meninos que 

apresentam comportamentos típicos femininos como expor publicamente as emoções ou 

comportamentos de cuidado e maternagem sofrem avaliação mais negativa que as meninas 

consideradas “moleques” (Archer, 1989; Martin, 1990, citados por Bichara, 2001; Karsten, 

2003). A masculinidade é socialmente mais valorizada do que a feminilidade e o 

comportamento transexual manifesto por meninas nas brincadeiras preocupa menos os 

adultos. Além disso, nas culturas ocidentais, comportamentos masculinos são igualados a 

força e status elevado, ao passo que comportamentos femininos são vistos de maneira 

pejorativa como sinônimos de fraqueza ou fragilidade (Bichara, 2001; Karsten, 2003).  

Assim, se por um lado foram observadas somente duas aproximações de meninos a 

conteúdos tipicamente femininos, as meninas foram vistas diversas vezes atuando em 

atividades tipicamente masculinas como corridas, lutas ou aventuras, ainda que fossem nos 

mesmos jogos que os meninos atuavam, com conteúdo e personagem tipicamente 

masculinos. Daí a diferença entre a frequência de atuação de meninos e meninas nas 

atividades lúdicas voltadas para o sexo oposto, onde notamos que houve apenas um 

acesso/referência a atividade brincar por parte dos meninos e 27 acessos/referências a 

atividade jogar por parte das meninas. A esse respeito, Karsten (2003) ressalta que é mais 

comum ver as meninas desafiando as fronteiras de gênero do que os meninos, num 

movimento interativo de resistência à segregação, chamado aproximação unilateral segundo 

Silva et al., (2006). 

Elementos que remetiam à segregação por gênero também foram encontrados nas 

falas das crianças, mesmo entre as meninas que atuaram em jogos com conteúdo masculino. 

Dessa forma, notamos que as crianças não só preferem brincar com crianças do mesmo sexo, 

como evitam brincar com o sexo oposto. Seus argumentos se aproximam da interpretação de 
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Aydt & Corsaro (2003) que afirmam ser mais fácil e prazeroso para uma criança brincar com 

parceiros que compartilham os mesmos estilos e interesses de brincadeira, conforme podemos 

conferir abaixo: 

 

Menina M (7 anos) “Os meninos querem jogar outros jogos que a gente não quer, 

que a  gente não gosta: homem aranha, Ben 10, eles brincam lutando. Têm lutas, brigas, 

batalhas. As meninas não gostam disso, as meninas preferem os jogos de meninas, os jogos 

divertidos...” 

 

Menina A (8 anos) “Acho que os meninos têm seus próprios sites e meninas tem seus 

próprios. Eu já vi um grupo de meninos na lanhouse brincando com um jogo de armas. Eu 

sou menina e gosto de brincar num site de arrumar cabelos de bonecas. Olha a diferença! As 

meninas são mais calmas que os meninos, elas adoram enfeitar e cuidar. Elas também 

decoram casas. E os meninos, eles vão em sites de brigas, de luta, de carro. Eu já fui num 

site de menino e tinham jogos em que o carro pegava fogo. E eu não gosto disso” 

 

Menino S (10 anos): “Os meninos preferem mais os jogos de tiros e as meninas 

aqueles jogos mais assim, de Patricinha, sabe?” 

 

Menino X (9 anos): “Menina gosta de maquiagem, de vestir meninas. E os meninos 

gostam mais de jogos de aventura. A gente não tem assim... delicadeza, nem nada... nada 

dessas besteiras de menina.” 

 

  

Por fim, um último aspecto observado em relação ao gênero foi a comunicação entre 

os brincantes. Visto que nenhuma criança se encontrava sozinha no momento da observação, 

percebemos diferenças de comunicação entre os gêneros. Os meninos verbalizavam muito 

pouco enquanto atuavam nos jogos, já as meninas verbalizaram bastante, estabelecendo uma 

série de trocas de opiniões, consultas, críticas e negociação de pequenos conflitos. Apesar do 

número inferior de verbalizações dos meninos, notou-se uma alta atividade interativa entre 

eles, mas esta se dava de maneira corporal, sendo comum que meninos deixassem seu 

computador de lado para continuar presencialmente a luta que porventura seus avatares 

estavam realizando em determinado jogo. 
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Segundo Bichara (2001) e Bichara e Carvalho (20085), as meninas estabelecem 

diálogos mais duradouros e incluem propostas e ideias das companheiras, diferentemente dos 

meninos que usam mais as vocalizações enquanto brincam. No entanto não há como afirmar 

que a diferença na comunicação tenha se dado exclusivamente por aspectos de gênero, visto 

que as atividades desempenhadas entre meninos e meninas era intrinsecamente diferente: os 

jogos de regras de fato exigiam mais atenção e isso pode ter impedido que a comunicação dos 

meninos ocorresse de forma mais livre como a das meninas, que atuavam sobretudo em 

ambientes de brincadeira que não possuíam contagem de tempo ou desafios de habilidades. 

De qualquer modo, visto as diferenças percebidas nas formas de atuação entre meninos e 

meninas como um todo, infere-se que gênero pode ser uma variável importante nas atividades 

lúdicas na internet merecendo, portanto, futuras investigações. 

 

5.4 As formas de apropriação do espaço: o continuum entre real e virtual na 

experiência lúdica da criança 

  

Essa pesquisa propõe um novo olhar sobre os espaços privados, fechados que 

acabaram por se tornar espaços de brincadeira das crianças contemporâneas, sobretudo 

aquelas que vivem em centros urbanos (Bichara, et al., 2011). A preferência dos pais por 

espaços internos, bem como o fascínio com que as mídias digitais têm sido recebidas no 

cotidiano urbano, abrem espaço para a discussão da ênfase dada à internet como contexto de 

brincadeira. Conforme colocado anteriormente, a indústria dos eletrônicos é planejada e 

configurada a partir da visão dos adultos acerca do que é pretensamente interessante para seu 

público. Assim, os espaços digitais que oferecem diversão para crianças podem ser de 

antemão, considerados “espaços para crianças” de acordo com a lógica de Rasmussen (2004) 

por representarem locais construídos por adultos com base no que acreditam ser interessantes 

para a atividade lúdica infantil.  

No entanto, as observações e entrevistas nos permitiram notar que a maneira com que 

as crianças se apropriaram de outros espaços no ambiente digital, não necessariamente 

infantis, tais como redes sociais, sites de busca, sites especializados em vídeos, etc. nos 

mostra que o escopo de possibilidades lúdicas nas ações das crianças é muito maior que 

imaginamos. Daí, percebemos que além dos “espaços para crianças” existem aqueles que elas 

se apropriaram, investindo-os de significado e afeto. A estes espaços Rasmussen (2004) 

chamou “espaços de crianças”. A fala de uma meninas de oito anos ilustra bem a relação 
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lúdica estabelecida com um site não-infantil de tradução de textos, transformando-o num 

ambiente de brincadeira: 

 

Menina A (8 anos): “Eu gosto também de brincar de tradução. Eu vou lá no Google 

Translate e coloco as palavras que quero. Lá tem um botão, onde a gente clica e pode ouvir 

essa palavra em outras línguas. É bem legal. Uma vez coloquei pra ouvir em japonês, foi 

bem engraçado!” 

 

Menino G (6 anos): “Agora vou brincar de raposa.” [acessa um site de busca 

conhecido e começa a pesquisar imagens de raposas] “A raposa voadora!!!!” [Inicia uma 

narrativa fantasiosa onde a raposa da imagem é a personagem da estória. Na imagem, a 

raposa está caçando um animal.] “...então, a raposa voadora atacou o coelho e era o 

centésimo coelho que ela comia naquele dia”  

 

No entanto, conforme colocou Siqueira (2006), os espaços que comportam os jogos e 

brincadeiras da internet possuem características específicas que merecem ser observadas. 

Uma das novidades trazidas pelo ciberespaço para a cena cotidiana é a possibilidade de se 

“navegar” ou “mergulhar” sem, na realidade, deixar o lugar onde está. Isso pode ser 

percebido especialmente na atuação das crianças em mundos virtuais ou bate-papos que as 

permitem interagir com outras pessoas conectadas em qualquer lugar do mundo. Assim, com 

base no estímulo e no funcionamento dos equipamentos digitais que conectam computador e 

usuário, a imersão no ciberespaço pode acontecer nos mais variados graus, conforme 

definido por Santaella (2004).  

Dessa maneira, no ciberespaço, o corpo virtual personificado pelos avatares ganha 

proporções inimagináveis e expandidas, podendo ele ser modificado, revisto, recriado por 

meio de programações. Esta extra corporeidade que só o ciberespaço pode oferecer obriga-

nos, segundo Siqueira (2006), a repensar o próprio conceito de corporeidade, pois o sujeito 

não mais se prende à sua identidade corporal, já que no contexto virtual não se pode precisar 

aspectos como idade, sexo ou etnia.  

Contudo, nossos achados detectaram que a construção dos avatares por parte das 

crianças obedecia a um padrão que se assemelhava a sua própria imagem corporal. De tal 

modo que meninas e meninos criavam personagens fisicamente parecidos consigo, não 

caracterizando essa distância apontada pela literatura entre o corpo do sujeito e o corpo 

virtual por ele criado (Siqueira, 2006). Mesmo em mundos virtuais cujo avatar não possuía 
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forma humana (como no Club Penguin, cujo avatar é um pinguim ou no Toontwn, cujo 

avatar é um animal à escolha da criança), este possuía pelo menos uma característica com a 

qual a criança se identificava: sua roupa preferida, um adereço ou até uma peruca que imitava 

seu próprio cabelo.  

Grande parte da preocupação dos pesquisadores mais cautelosos em relação às 

possibilidades do ciberespaço como espaço de brincadeira, se deve a oposição com que ele é 

visto em relação ao espaço físico. Notamos, contudo, que na experiência lúdica infantil essa 

oposição não faz sentido, já que enquanto brincavam na internet, as crianças demonstraram 

uma grande habilidade em transitar pelos dois tipos de espaços definidos – o ciberespaço e o 

espaço físico – como um continuum que representava a totalidade de sua brincadeira. Esse 

fato corrobora com os achados de Marsh (2010), que também detectou esse continuum na 

experiência lúdica da criança em um mundo virtual infantil específico. 

Se levarmos em conta o conceito de zona lúdica descrito por Morais e Otta (2003) 

como o espaço físico, com suas dimensões e conteúdos associados, e o espaço temporal, com 

o tempo dedicado à brincadeira, notamos que os resultados dessa pesquisa apontam para um 

aspecto bastante inovador: a zona lúdica de uma brincadeira da internet pode abranger tanto o 

ciberespaço quanto o espaço físico imediatamente próximo, tanto o tempo dedicado a 

determinado jogo ou brincadeira na internet, definido pelas regras do mesmo, como o tempo 

total em si que engloba as mais variadas facetas da brincadeira nesse contexto, que ultrapassa 

a tela do computador e muitas vezes se personifica no próprio corpo das crianças. Durante as 

observações, obtivemos inúmeros exemplos de brincadeiras que ocorreram simultaneamente 

no ambiente digital e no espaço físico onde as crianças se localizavam. Alguns desses 

exemplos apontam para a ideia de continuum na experiência lúdica da criança e serão 

descritos a seguir: 

 

A Menina G (5 anos) assiste a irmã mais velha brincar de luta usando um avatar no 

mundo virtual. Em pé, ao seu lado, G. repete os mesmos movimentos de luta daquele avatar, 

pulando e dando socos no ar, e diz: “Eu estava lutando contra você tá?”. Sua irmã aceita a 

condição e continua manipulando o avatar na luta virtual. Quando o avatar atinge seu 

inimigo do mundo virtual com um golpe, a irmã vira para G e diz: “Olha, derrubei você!”. 

Então, G. cai no chão como quem tivesse sido atingida por aquele golpe. 
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O Menino I (12 anos) está jogando um jogo de luta contra seu irmão mais novo. Cada 

um está manipulando um computador diferente. Ao final da primeira fase, enquanto a fase 

seguinte é carregada, ambos saem de seus computadores e se envolvem numa brincadeira de 

luta no chão da sala, imitando a luta de seus respectivos avatares. A luta corporal dos 

meninos termina quando a fase é carregada e ambos voltam a lutar através da manipulação 

dos avatares no jogo virtual. 

 

O Menino S (10 anos) e o Menino J (10 anos) estão jogando um jogo de tiro em 

primeira pessoa, cada um no seu computador. S mata J no jogo e vocaliza: Ratátátátá... 

Fazendo o movimento de uma metralhadora com seus braços em direção ao amigo. Então se 

levanta do computador e cai em cima do amigo simulando estar o matando corporalmente. O 

amigo se deixa “matar”. Ambos riem. Assim que percebem que J ganhou mais uma vida no 

jogo, ambos voltam para os respectivos computadores e o desafio continua no ciberespaço. 

 

A Menina K (7 anos) e a Menina S (6 anos) estão brincando juntas, cada uma no seu 

computador. Ambas atuam no mesmo site, numa atividade de maquiar a boneca. A Menina K 

diz: “Essa [boneca] é você, tá? Eu vou maquiar você!” A amiga concorda. Então a Menina 

K passa batom na boneca do site e em seguida imita esse movimento nos lábios da amiga. 

Faz o mesmo com todos os outros itens de maquiagem até completar a maquiagem. A 

Menina S permanece de olhos fechados para a amiga maquiá-la. Quando termina, a Menina 

S pergunta: “Então? Fiquei bonita?” E a menina K responde: “Ficou linda! Olha!” 

[apontando para a boneca do site]. 

 

A Menina A (8 anos) está brincando num mundo virtual de pinguins onde seu avatar é 

uma espiã secreta. Decide sair do computador e brincar de outra coisa. Chama sua irmã 

mais nova e ambas entram num faz de conta que reproduzia o enredo daquele mundo virtual. 

Nesse faz de conta, ambas eram pinguins espiãs que combatiam o mal. 

 

Dessa forma, contrariando muitas críticas que defendem a oposição entre real e 

virtual, os episódios de brincadeira observados indicaram que a experiência lúdica infantil 

pode ser considerada única e que os ambientes ditos reais e virtuais fazem parte de uma 

totalidade que representa a zona lúdica em que a brincadeira ocorre. Nesse sentido, nossos 

achados apontam para o equívoco em denominar as brincadeiras desempenhadas em 

ambientes virtuais como “brincadeiras virtuais”, visto que os ambientes podem se sobrepor 
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durante uma mesma brincadeira.  Já que uma brincadeira tipicamente pertencente ao espaço 

virtual pode ocorrer em mais de um espaço ao mesmo tempo, tendemos a inferir que não 

existem brincadeiras virtuais, pois toda brincadeira é real, independentemente do espaço onde 

ela acontece. 

Por fim, os achados dessa pesquisa quanto à apropriação do espaço durante uma 

brincadeira desempenhada na internet apontam para outro aspecto importante, além do 

continuum que caracteriza a experiência lúdica da criança. Levando em conta que o conceito 

de contexto proposto por Lordelo (2002) abrange tanto os ambientes físicos como as facetas 

dos sistemas sociais e as pessoas como participantes ativos, numa rede de inter-relações e 

influências mútuas, inferimos que o ambiente digital, sobretudo a internet, representa mais 

que um espaço para/de brincadeira, mas sim um contexto de brincadeira, devido as suas 

infinitas possibilidades interativas por onde transitam importantes aspectos socioculturais.  

Considerada uma grande e global rede social, a internet incorpora as reflexões sobre 

os espaços de brincadeira com um admirável diferencial: sua dimensão cultural a partir das 

múltiplas interações entre os seus usuários, traduzindo-se assim num veículo que produz, 

transmite e incorpora cultura. Dessa maneira, faz-se necessária uma reflexão sobre as 

inúmeras relações entre cultura e brincadeira em contextos digitais, sobretudo os aspectos de 

reprodução interpretativa e cultura de pares. 

 

5.5 Inter-relações entre brincadeira na internet e Cultura: transmissão da cultura da 

brincadeira, reprodução interpretativa e cultura de pares 

  

Partindo da premissa de que a brincadeira é um fenômeno cultural (Carvalho & 

Pontes, 2003), torna-se capital a reflexão sobre as relações entre a brincadeira na internet e a 

cultura, sobretudo por se tratar de uma cultura contemporânea com características marcantes, 

tais como a internalização da infância (Karsten & Vliet, 2006) e o advento das tecnologias 

digitais como novos contextos de brincadeira (Narine & Grimes, 2009; Marsh, 2010). 

Destarte, visando auxiliar a compreensão das diversas facetas com as quais a brincadeira na 

internet e a cultura se inter-relacionam, a partir das atividades lúdicas das crianças, fez-se 

necessário a criação de um sistema categorial auxiliar que englobasse a variedade de ações 

desempenhadas pelas crianças durante sua brincadeira, seu jogo ou sua navegação lúdica na 

internet. Portanto, as ações desempenhadas pelas crianças durante suas atividades lúdicas 

foram: 
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 Aplicar: ações da criança que se referiam ao uso de conhecimentos, 

informações e habilidades adquiridos em sua cultura, reproduzindo-os 

interpretativamente para aplicá-los nas atividades desempenhadas no 

contexto digital da internet. Essa categoria de ação remete à entrada de 

aspectos da cultura maior na atividade lúdica, bem como aos elementos de 

reprodução interpretativa da cultura maior. 

 

 Aprender: ações que demonstravam as formas de transmissão da cultura da 

atividade lúdica. Essa categoria demonstra o aprendizado de informação nova 

por parte da criança a partir da brincadeira na internet e o quanto essa 

informação pode ser usada na sua cultura, demonstrando as formas pelas 

quais a brincadeira também produz cultura. 

 

 

 Interagir: ações que demonstravam as formas de interação entre os 

brincantes e os elementos mais marcantes da cultura de pares percebidos 

durante as atividades lúdicas. Essa categoria inclui as interações realizadas 

exclusivamente online a partir das atividades lúdicas, bem como as interações 

realizadas com os companheiros de brincadeira presentes durante a 

observação ou com a pesquisadora. 

 

 

 Burlar: ações e estratégias usadas para burlar ou desafiar regras 

estabelecidas com vistas a atender seus interesses lúdicos. Essa categoria 

representa um relevante aspecto da cultura de pares, demonstrado o caráter 

ativo da criança como participante de sua rede social mais ampla. 

 

Conjugadas, tais micro-ações demonstram as variadas maneiras em que cultura e 

atividades lúdicas estão inter-relacionadas, seja através da transmissão da cultura da 

brincadeira, seja a partir da introdução e reprodução interpretativa dos aspectos da cultuea 

maior no enredo das atividades lúdicas. 
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Aplicar - As atividades lúdicas desempenhadas na internet – Brincar, Jogar e 

Navegar, foram permeadas de micro-ações por onde percebemos indícios da entrada de 

elementos pertencentes à cultura maior. Porém, como defendem Pontes e Magalhães (2003), 

a entrada da cultura na brincadeira é mais do que uma repassagem, é antes de tudo uma 

reinvenção, ou uma reprodução interpretativa, nas palavras de Corsaro (2006, 2009). Dessa 

forma, compreendemos que por meio da atividade lúdica, as crianças indicaram realizar 

apreensões criativas de informações do mundo adulto para produzir suas culturas próprias e 

singulares, com vistas a atender seus próprios interesses (Corsaro, 2009). Tais indícios 

puderam ser observados em algumas situações, como as descritas abaixo: 

 

O Menino R (5 anos) abre uma janela do jogo, lê ‘behind the door’ e comenta com 

sua prima: “É alguma coisa atrás da porta. Eu aprendi isso na escola”(...) Vê uma imagem 

do Scooby Doo e comenta: “Ah! Eu tenho esse filme! Scooby Doo 2, monstros à solta! É 

muito bom! Esse jogo tem monstros, deve ser o jogo do filme! Vamos nele!” 

 

Menina M (7 anos):“Olha, tem um jogo de médica! Eu vou nesse porque minha mãe é 

médica e eu quero ser médica quando crescer” (...) “Eu gosto mais desses jogos de moda, 

porque eu visto elas [bonecas] parecidas com as modelos, as meninas da moda. A minha 

modelo preferida é a Selena Gomez
11

, mas eu também gosto da Hannah Montana
12

. Eu visto 

as bonecas igual a elas...” 

 

A Menina C (10 anos) coloca um clipe de vídeo onde três atrizes da novela cantam e 

dançam como empregadas domésticas. Enquanto dança imitando o vídeo, vai explicando um 

pouco sobre cada personagem da novela e aponta qual das personagens ela representa 

naquela brincadeira. 

 

Enquanto a Menina G (5 anos) brinca de decorar um quarto, volta-se para  a 

observadora e diz: “Olha! Olha o tamanho da cama e o tamanho da boneca! Não pode! Não 

é assim!” mostrando que a cama está desproporcionalmente grande em relação ao tamanho 

da boneca. (...) Dirige-se para a observadora e diz: “Esse ‘again’ aqui é ‘de novo’. Minha 

                                                 
11

 Selena Gomez: atriz e cantora adolescente. 
12

 Hannah Montana: personagem de uma série de televisão estadunidense interpretada pela atriz e 

cantora adolescente Miley Cyrus.  
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irmã já me ensinou” (...) Ri das limitações da brincadeira e comenta: “Olhe! Eles colocam 

os ovos na panela inteiros! Sem cortar! Não é assim!”   

 

Menina A (8 anos): “O Club Penguin
 13 

está em festa do filme dos Vingadores”. 

[refere-se a um filme que entrou em cartaz nos cinemas do país naquele período] “Os vilões 

dos Vingadores invadiram o Club Penguin e como eu sou uma agente secreta, eu preciso 

ajudar a proteger. Eu nem queria ver o filme porque tem muita luta, mas agora acho que vou 

ver, assim dá pra entender melhor esses vilões pra poder ganhar deles aqui.” 

 

A Menina F (7 anos)está brincando de alimentar o cachorro no site e pergunta para a 

Menina E (7 anos): “Cachorro como osso, não é?” A Menina E responde: “Come sim, meu 

tio é veterinário e me disse que cachorro come osso e ração. Clica no osso que vai estar 

certo! Isso! Não disse?” 

  

Estes exemplos demonstram alguns indícios de como os elementos culturais podem 

adentrar e influenciar o conteúdo e o desempenho das crianças nas atividades lúdicas na 

internet. Elementos da cultura formal escolar foram aplicados no jogo do Menino R. Outro 

exemplo se deu durante a entrevista não estruturada com uma menina de seis anos que 

comentou que precisou aprender a ler e escrever para poder entrar nos jogos. Alguns 

conhecimentos domésticos (provavelmente aprendidos em casa) foram aplicados pela Menina 

G ao questionar o uso incorreto dos ovos na culinária e a desproporção entre o tamanho da 

cama e da boneca. A Menina A sentiu-se desafiada a assistir ao filme do cinema, inicialmente 

considerado desinteressante pelo fato de conter luta, pois esse conhecimento a ajudaria a 

vencer o inimigo no mundo virtual que costuma brincar. Elementos da cultura popular 

adentraram a atividade lúdica da Menina C, que se divertiu brincando de imitar as 

personagens da novela exibidas no site de vídeos. A escolha da temática da brincadeira da 

Menina M foi diretamente influenciada pela profissão da sua mãe e o auxílio que a Menina E 

deu para a amiga sobre a brincadeira de alimentar o cachorro ocorreu devido a informação 

adquirida em sua cultura próxima, a partir da profissão do tio.  

Como pôde ser observado, nenhum elemento cultural adentrou a brincadeira de forma 

crua, sem uma elaboração ou adaptação da criança. A maneira como os elementos culturais 

que surgem na brincadeira são reproduzidos interpretativamente (Corsaro, 2009), nos mostra 

                                                 
13

 Club Penguin: mundo virtual para crianças 
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que as crianças são agentes sociais ativos na produção e recriação de sua própria cultura 

(Sarmento, 2005). Esses achados apontam para o alto índice de elementos culturais 

percebidos nas atividades lúdicas das crianças nas internet, com especial ênfase à sua 

apropriação criativa que superou qualquer vestígio de imitação pura e passiva da cultura 

maior. 

 

Aprender - Como prática cultural, a brincadeira também produz cultura, sendo 

transmitida através das gerações por um processo denominado transmissão cultural (Carvalho 

& Pontes, 2003). Cabe destacar o papel do grupo de pares nesse processo, visto que toda 

transmissão cultural ocorre num contexto social (Pontes & Magalhães, 2003). A transmissão 

cultural na brincadeira implica numa aprendizagem sociocultural, merecendo destaque o 

papel de dois atores principais: o mais experiente e o aprendiz. Os dados aqui apresentados 

revelam diversas situações de transmissão da cultura da brincadeira em contexto virtual. 

Regras, posturas, melhores maneiras de se jogar foram alguns aspectos das atividades lúdicas 

transmitidos de uma criança mais velha para uma mais nova, ou entre crianças da mesma 

idade, corroborando com os achados da literatura a esse respeito (Carvalho & Pontes, 2003). 

As descrições a seguir ilustram essas situações: 

 

Menino R (5 anos): Está jogando um jogo de aventura e sua prima mais velha está ao 

lado observando. R pergunta: “O que faço agora?” A prima responde: “Clica ali nessa 

pedra!” R: “Onde? Ah... aqui... e essa aqui?” A prima se aproxima e segura na mão dele 

ajudando a ter mais firmeza com o mouse e diz: “Calma, a gente vai dar um jeito...” (...) 

Abre-se uma janela no meio do jogo e R pergunta para a prima: “O que é isso?” Ela 

responde: “Não clica nisso não. São vírus. Coisas que eles pedem pra gente clicar, mas 

enchem de bichinhos o nosso computador.” R então fecha essa janela comentando com a 

prima mais nova que se aproxima: “Então é bom a gente não clicar, né?” Mais tarde, R 

dirige-se à observadora e comenta: “Essa sua pesquisa é pra eu entrar em qualquer lugar do 

computador que eu quiser, né? Menos nos vírus... Neles, não pode.” Olha para a prima e os 

dois riem da piada.  

 

Menina G (5 anos): Lê alto a palavra ‘next’ pronunciando ‘nêst’ e comenta: “Nêst? 

O que é isso?” Do outro computador sua irmã mais velha responde: “É next!” (fala com a 

pronúncia correta) “É pra você passar pra próxima fase.” Mais tarde, em outra brincadeira, 
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G. lê alto a palavra ‘next’ com a pronúncia correta e diz para si mesma: “Agora vamos para 

a próxima fase...” 

 

A Menina K (7 anos) está brincando de culinária. É a primeira vez que acessa esse 

site e não consegue fazer o milk-shake. Chama a Menina S (6 anos) que está sentada no 

outro computador: “S, como faz pra colocar isso aqui?” [refere-se à cobertura do milk-

shake] A Menina S vai até sua amiga e responde: “Aperta aqui até isso ficar roxo” . A 

Menina K segue a sugestão, mas não consegue e novamente pede ajuda: “S, volta aqui. Não 

consigo. Tira isso pra mim, vai! Coloquei errado.” A Menina S volta para o computador da 

amiga e manuseia a brincadeira dizendo:  “A gente faz assim, ó...” [demonstrando o 

movimento correto a ser feito] A Menina K observa com atenção. 

 

Estes exemplos ilustram indícios de transmissão da cultura da brincadeira na internet, 

com suas características próprias, melhores jeitos de se atuar nesse contexto, locais onde não 

se deve mexer, etc. Notamos ainda que as crianças costumavam trocar segredos sobre os 

jogos, como informações de passagens secretas que aceleravam a conquista dos objetivos do 

mesmo. Notou-se a presença da assimetria de papéis, com os exemplos da criança mais 

experiente na atividade lúdica passando seus conhecimentos para a criança inexperiente, no 

papel aprendiz. Percebeu-se a postura mais ativa de tutoria da criança experiente e os indícios 

das variáveis relacionais como fatores presentes no fenômeno de transmissão de cultura, a 

partir da transmissão da cultura da brincadeira. (Pontes & Magalhães, 2003). 

 

Interagir - Essa categoria abarcou dois tipos de ação, as interações realizadas no 

contexto virtual a partir das interações online nas atividades lúdicas e as interações realizadas 

com companheiros de brincadeira presentes durante a observação ou com a pesquisadora. A 

observação das interações entre os brincantes abre caminho para a discussão da importância 

dos pares no papel transformador da brincadeira a partir da ampliação do contexto da criança. 

Segundo Pedrosa & Santos (2009), a ampliação do contexto acontece a partir do confronto de 

significados e de novas formas de olhar o fenômeno, trazidas pelos companheiros de 

brincadeira. 

Interações realizadas online: as crianças mais velhas acessaram redes sociais, porém 

não foi observado o uso de bate-papos em nenhuma observação realizada. Apesar disso, estes 

foram citados como ambientes que costumam frequentar para interagir com os amigos. 

Nenhuma das crianças observadas afirmou interagir com desconhecidos. Ao serem 
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questionadas com quem costumavam se relacionar na internet, a maioria respondeu que suas 

interações se dão mais com colegas da escola, primos vizinhos e amigos. Além disso, três 

crianças disseram que acessam e-mails pra se comunicar com a família que mora longe. Esses 

dados corroboram com os achados de Marsh (2010) em relação à predominância dos colegas 

de escola como principais amigos de interação online, os chamados “amigos virtuais”.  

Os jogos que possuíam avatares comandados por outros usuários online também 

podem representar formas de interação online, porém esta se restringiu apenas aos 

movimentos dos jogos, não sendo observada, portanto, nenhuma forma de diálogo ou outro 

tipo de interação entre os avatares. Nestes casos, a criança não considerava que estava 

interagindo com outra pessoa também conectada. No imaginário das crianças observadas e 

entrevistadas, apenas ocorria interação online se ambos os avatares estabelecessem diálogo. 

Caso contrário, o avatar do outro era apenas considerado mais um boneco do jogo a 

combater, tal qual aqueles criados e manipulados pelo próprio software do jogo. 

Interações realizadas com as pessoas presentes no contexto da observação: em 

todas as observações as crianças se comunicaram com a observadora, normalmente para 

mostrar suas habilidades ou comentar aspectos interessantes das atividades lúdicas. Em 

nenhuma das interações foi solicitado que a observadora ajudasse com os jogos ou 

brincadeiras. Mas essa forma de interação não foi a que mais chamou atenção. O fato de 

todas as crianças observadas brincarem com pelo menos um companheiro de brincadeira, 

entre irmãos, primos, amigos e vizinhos, fez com que esse nível de interatividade fosse 

bastante intenso durante todas as observações. Este dado, no entanto, deve ser analisado com 

cautela, visto que 25 crianças foram observadas no laboratório de informática, em grupos de 

quatro crianças, fato este que tende a promover mais formas de interação presencial que nos 

demais locais. De qualquer modo, as 10 observações realizadas nas residências também 

apontaram para um índice bastante elevado de interação entre o brincante e algum 

companheiro de brincadeira, já que não se constatou a existência de nenhuma brincadeira 

solitária. 

Como mencionado anteriormente, as meninas apresentaram maiores graus de 

verbalização durante as atividades lúdicas, talvez por se envolverem em brincadeiras mais 

livres de regras, cujo enredo podia ser criado em conjunto, debatido e criticado. Os momentos 

em que ocorreu transmissão da cultura da brincadeira também foram bastante numerosos, 

demonstrando mais ocasiões em que ocorria interação entre os brincantes e seus 

companheiros de brincadeira. Mesmo no caso dos dois irmãos que brincavam com jogos de 

regras em computadores diferentes, ou dos amigos que lutaram corporalmente após um 
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“matar” o outro no jogo, ainda que a interação verbal fosse praticamente nula durante os 

jogos devido à necessidade de concentração, a simulação de luta entre as fases indica que 

também ocorreu importante forma de interação.  

Esses achados sugerem que há uma tendência em se confirmar aspectos encontrados 

em outras pesquisas: as crianças raramente brincam sozinhas na internet (Marsh, 2010; Barra 

e Sarmento, 2008). Assim como na pesquisa de Barra e Sarmento (2008), nossos achados 

revelaram que em diversas situações ocorreram momentos em que uma das crianças 

abandonava temporariamente seu computador para acompanhar o que seu companheiro de 

brincadeira estava fazendo, fosse para dar palpites, ensinar algum detalhe do jogo ou somente 

observar seu desempenho.  

Essas posturas sugerem proximidade com a configuração de “maquina coletiva” para 

as atividades lúdicas desempenhadas na internet, dado o caráter social dessas atividades 

(Barros, 2008). Tais considerações vêm de encontro à muitas críticas feitas sobre a atuação 

das crianças nesses ambientes, acusadas de incorrer no empobrecimento da sua rede social 

pela característica solitária da brincadeira nas mídias eletrônicas (Marsh, 2010). Destacamos 

três exemplos que ilustram bem a noção de máquina coletiva descrita por Barros (2008): 

  

Menino R (5 anos): Estão os três no mesmo jogo. R assume duas teclas do 

computador e sua prima mais velha, assume outras duas para aperfeiçoar o movimento de 

luta da personagem. A prima menor acompanha a jogada e dá seus palpites. Permanecem 

mais tempo nesse jogo. Nesse momento os três estão sentados dividindo a mesma cadeira em 

frente ao computador. 

 

A Menina J (9 anos) está jogando um jogo de aventura e chama sua amiga para 

participar, pois encontrou a opção de configurar o jogo para a atuação de mais de um 

jogador. A Menina L (9 anos) levanta-se do seu computador, deixando-o vazio e coloca sua 

cadeira grudada à da Menina J. Começam a atuar juntas no jogo, onde J manipula as teclas 

de setas e L manipula as teclas de letras.  

 

Os Meninos J (10 anos), S (10 anos) e a Menina Q (10 anos) estão jogando um jogo 

de tiro em primeira pessoa, cada um no seu computador. O Menino J é o primeiro a ser 

eliminado do jogo, seguido da Menina Q. Ambos levantam dos seus computadores e se 

colocam em pé, atrás do Menino S, que continua no jogo. O Menino J começa então a dar 

palpites: “Vai, S! Entra logo aí, senão eles vão te ver! Desce aí!” A Menina Q observa 
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silenciosamente. Ao serem avisados que falta um minuto para o fim da intervenção, o Menino 

J diz: “Vamos, S! Vamos matar logo que a gente precisa matar!” A Menina Q diz: “Falta só 

mais um, S! Vai! Matou! Conseguiu! Êêêêê...!” O menino S levanta de sua cadeira e os três 

pulam abraçados em comemoração. 

  

Um aspecto importante emergiu no tocante as interações observadas: a presença da 

criança observadora, cujo papel era dar palpites ou simplesmente olhar a ação do 

companheiro no computador. Em sua pesquisa sobre a transmissão da cultura da brincadeira, 

Pontes e Magalhães (2003) chamaram atenção para os observadores nos grupos que tendiam 

a assumir diferentes papéis. Alguns assumiam tarefas periféricas, uns comentavam momentos 

do jogo e outros simplesmente observam passivamente. Segundo estes autores, os 

observadores (ativos ou passivos) fazem parte do grupo de brincadeira, mesmo que não 

estejam precisamente participando da brincadeira em questão.  

Embora o modo de participação de cada sujeito no grupo seja categorizado de forma 

diferente, interessa, neste caso, mais o partilhar do evento do que a estrita atividade de brincar 

em si (Pontes & Magalhães, 2003). Foi interessante perceber que nesses casos, as 

verbalizações entre as crianças se davam sempre na segunda pessoa do plural (nós), num 

acordo tácito, porém, implícito de que embora apenas uma criança manipulasse o computador 

durante determinada atividade lúdica, ambas consideravam-se brincando juntas naquele 

momento.  Os trechos a seguir ilustra uma dessas ocasiões: 

 

A Menina G (5 anos) sai do jogo de culinária e diz para a observadora: “Cansei de 

jogar sozinha. Quero jogar com minha irmã agora.” Sai do seu computador e coloca a 

cadeira ao lado da irmã, que logo lhe diz: “Olha, G! Vamos por aqui pegar essa moeda!” G. 

acompanha a brincadeira da irmã observando e dando palpites: “Não, por aí não... vamos 

para lá...” A irmã continua manipulando o computador e diz: “Vamos, G., vamos conhecer o 

PetShop.”. “G. responde: Boa ideia, vamos!” E a irmã encaminha seu avatar para esse 

espaço. 

 

A Menina N (9 anos) está manipulando seu avatar num mundo virtual infantil, 

observada pela menina T (9 anos), que não possui cadastro nesse site. A Menina N pergunta: 

“Onde [nós] vamos agora? A menina T responde: “Vamos no shopping comprar aquela bota 

vermelha!” A Menina N encaminha então seu avatar para o shopping Virtual e diz: “Olhe, 
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T! Olhe aquela bota dourada! Você não acha mais bonita? Vamos comprar a dourada ao 

invés da vermelha?” A Menina T responde: “Vamos! Mas temos dinheiro suficiente?” 

  

Os elevados níveis de interação, destacados pelo fato de não se ter observado 

nenhuma brincadeira solitária, chamam atenção para a cultura de pares como importante 

elemento do contexto sociocultural. Assim, indicativos de aspectos da cultura de pares 

puderam ser observados em todos os episódios de brincadeiras, destacando seu importante 

papel enquanto sistema relativamente autônomo e criativo de produção e mudança cultural 

(Corsaro & Eder, 2011). Caracterizada por seu caráter coletivo, apesar dos ambientes em que 

as crianças brincavam serem considerados privados, a presença de um companheiro de 

brincadeira tornou possível que aspectos da cultura de pares conceitualmente pertencentes a 

esfera pública pudessem emergir. 

 

Burlar - Elemento importante da cultura de pares, esta categoria englobou ações e 

estratégias usadas pelas crianças para desafiar e burlar as regras estabelecidas com vistas a 

atender seus interesses lúdicos. As observações apontaram para a ação de burlar, sobretudo 

entre as crianças maiores de nove anos, que acessaram sites de jogos para adolescentes 

(acima de 13 anos) e admitiram participar das redes sociais difundidas mundialmente. Cabe 

lembrar que todas as redes sociais e acessos a e-mails são ambientes proibidos para menores 

de 18 anos, possibilitando a realização do cadastro do usuário somente a partir da sua data de 

nascimento. Todas as crianças que afirmaram possuir email ou perfis em redes sociais, 

evidentemente criaram cadastros baseados em falsas datas de nascimento para poder 

participar desses ambientes. Isso é bem ilustrado na fala a seguir: 

 

Menina C (10 anos): “Para conseguir entrar no Face, eu botei que nasci em 95. Meu 

pai deixou e minha irmã mais velha me ensinou a fazer coisas lá. O meu amigo tem Face, 

mas é escondido porque a mãe dele não deixa. Aí ele só consegue entrar no Face quando 

vem aqui em casa.”  

 

Essas ações de burlar e desafiar a autoridade adulta são descritas por Corsaro e Eder 

(2001) como um dos elementos principais da cultura de pares, através do qual as crianças 

adquirem controle, ainda que relativo, sobre suas próprias vidas. Segundo estes autores, 

visando atender seus interesses, as crianças tendem a produzir um amplo conjunto de rotinas 

e práticas inovadoras que tendem indiretamente a desafiar e contornar a autoridade adulta. 
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Tais subterfúgios, denominados por Corsaro e Eder (2011) como ‘ajustes secundários’, 

costumam ser usados pelas crianças desde muito cedo para atender seus interesses próprios 

sem a necessidade de entrar em confronto direto com a autoridade adulta, e portanto, evitar o 

perigo da punição.  

No caso das restrições por idade desses sites, não havia sequer uma autoridade adulta 

reconhecida com a qual confrontar, logo, a única maneira possível de atender seu interesse 

de participar das redes sociais era mesmo por meio da ação burlar. Todas as crianças 

observadas afirmaram que os pais têm conhecimento de seus perfis nas redes sociais, 

contudo, afirmaram que grande parte dos amigos da escola que também possuem perfis 

nessas redes, o fizeram escondido dos seus pais.   

A ação burlar nos remete ainda a uma discussão de ordem política e social trazida 

por Buckingham (2000) e Sarmento (2004, 2005). Refletindo sobre o papel das mídias 

eletrônicas na infância, Buckingham (2000) adverte-nos que a existência da censura nesses 

ambientes faz parte das estratégias adultas institucionalizadas direcionadas à exclusão da 

criança da participação social no mundo adulto. Segundo ele, a sociedade contemporânea 

ainda se baseia na visão da criança a partir da sua negatividade constituinte, portanto um 

não-adulto, não ativo e não preparado para atuar socialmente.   

Então, o que preocupa os adultos são as crianças que ‘cruzam as fronteiras’ que 

separam adultos e crianças: comportamentos precoces fazem com que adultos patrulhem a 

linha divisória entre adultos e crianças no lar, na escola e na ampla arena da cultura pública. 

Um processo que, segundo Buckingham (2000), supera a separação entre adultos e crianças, 

mas que envolve a exclusão das crianças daquilo que é considerado o mundo adulto, 

sobretudo nos campos da violência e da sexualidade, da economia e da política.  

O significado das mídias digitais nesse contexto relaciona-se com o fato delas serem 

uma das fontes primárias de conhecimento sobre tais assuntos e, portanto, responsáveis pelo 

apagamento das fronteiras entre infância e idade adulta, gerando o abalo na autoridade destes 

últimos. Buckingham (2000) acredita que tanto em relações às mídias como a esses outros 

campos sociais, os dilemas fundamentais têm a ver com acesso e controle. O que os dados 

preliminares dessa pesquisa apontam é para o papel ativo das crianças como agentes sociais, 

por reivindicarem participação social por meio da ação burlar.  

Assim, ao criarem estratégias para burlar as regras de censura estabelecidas, as 

crianças tornaram possível sua participação nos espaços sociais que os adultos frequentam. 

Inferimos, a partir desse movimento direcionado ao contexto digital da internet, que a ação 

burlar abrange as estratégias que as crianças encontraram para fazer parte da sociedade, que 
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têm se configurado de uma maneira cada vez mais abrangente pelas inter-relações 

estabelecidas nas redes sociais disponíveis na internet. 

A esse respeito, Sarmento (2005) ressalta que as formas de participação social das 

crianças e adolescentes na cultura contemporânea se concretizam em boa parte através das 

tecnologias de informação e comunicação. Mensagens por celular, sites de conversação na 

internet, redes sociais como o Facebook, são algumas das tecnologias citadas pelo autor, que 

segundo ele se configuram como processos de construção de uma vontade coletiva.  Essa 

vontade é impactante no momento em que se afirma através de movimentos coletivos, em 

ações que são organizadas num sentido lúdico e político.  

Buckingham (2000) chama atenção para o fato das mídias eletrônicas inaugurarem 

uma era em que a possibilidade de controle tende ao seu desaparecimento, embora outras 

formas de controle e censura possam emergir. E apesar de considerar que a ‘liberação do 

controle’ se caracterize por um tipo de romantismo muito parecido com os argumentos 

radicalmente protecionistas, o autor propõe que o seu oposto – a construção dominante das 

crianças como indivíduos pré-sociais, impede qualquer consideração que as tome como seres 

sociais ou mesmo como cidadãos passíveis de participação social.  

Dessa maneira, por diversas razões, Buckingham (2000), assim como Sarmento 

(2004, 2005), entende que as mídias eletrônicas têm um papel cada vez mais significativo na 

definição das experiências culturais da infância contemporânea. Estes autores não veem 

possibilidade de excluir as crianças dessas mídias e do que elas representam, nem confiná-las 

a materiais que os adultos julguem bom para elas. A tentativa de proteger as crianças 

restringindo o acesso às mídias estaria assim destinada ao fracasso. Ao contrário, seria 

preciso encontrar formas preparar as crianças para lidar com essas experiências, fomentando 

sua participação efetiva na sociedade (Sarmento, 2004, 2005), e ao fazê-lo, parar de defini-

las simplesmente em termos do que lhes falta. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os elementos revelados pelos resultados dessa investigação podem nos fornecer 

importantes pistas quanto a algumas reflexões acerca do advento das mídias digitais 

conectadas à internet como contexto lúdico. Chamamos atenção para o caráter dinâmico da 

atividade lúdica desempenhada na internet, desde a localização variável da criança dentro das 

suas casas por conta da portabilidade dos novos computadores, até as diferentes dinâmicas 

reveladas pela interação da criança com os jogos e brincadeiras realizadas no contexto digital. 

A fala das crianças a esse respeito demonstra sua escolha por brincar em locais considerados 

comuns das residências pode ter influenciado num ponto importante observado durante a 

coleta de dados: as crianças não brincaram sozinhas, levando-nos a supor uma aproximação 

da ideia de Barros (2008) que vê a brincadeira na internet como uma “maquina coletiva” 

devido aos altos índices de interatividade e cooperação entre os brincantes. 

Entre os sites acessados ou mencionados pelas crianças mereceram destaque os 

classificados como sites infantis, cuja temática normalmente estava relacionada a alguma 

personagem da televisão ou de brinquedos em voga no mercado. Em relação a esse aspecto 

encontrado em praticamente todos os sites infantis, abre-se a possibilidade de discussão sobre 

as fronteiras entre entretenimento e publicidade, visto a grande quantidade de anúncios 

publicitários observados nesses ambientes. A questão do consumismo infantil preocupa 

diversos autores que se propuseram a pensar as relações da criança com as mídias digitais 

(Buckingham, 2000; Levin, 2007; Narine & Grimes, 2008; Marsh, 2010). E nossos achados 

indicam a necessidade maiores investigações quanto a essa questão que pareceu bastante 

emergente nas observações.  

Alvo principal do mercado de consumo (Levin, 2007), as crianças não demonstraram 

a oportunidade de realizar atividades lúdicas na internet sem serem captadas pelas inúmeras 

formas de publicidade quanto aos produtos relacionados às personagens preferidas, tais como 

novos filmes, lançamentos de bonecas, brinquedos e gêneros alimentícios, além de materiais 

escolares das personagens em questão. Segundo Buckingham (2000), ainda que não houvesse 

publicidade explícita nos sites de internet infantis, a simples associação daquele personagem 

com o produto na prateleira da loja já caracterizaria sua influência no consumo do produto. 

Outro aspecto relevante merece destaque nestas considerações quanto ao consumismo 

nos sites infantis: o comportamento de consumo associado à grande maioria dos enredos das 

brincadeiras e jogos, sobretudo aqueles direcionados às meninas. Dessa forma, foram 
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impressionantes a quantidades de jogos e brincadeiras em que o produto final era moedas ou 

outros tipos de dinheiro virtual, com os quais a criança poderia entrar em espaços que 

simulavam ambientes de compras. Assim, a criança atuava no jogo ou na brincadeira, seus 

pontos eram revertidos em moedas, e com essas moedas a criança dirigia seu avatar a uma 

loja e comprava produtos para enfeitá-lo. Não obstante, os produtos relacionavam-se às peças 

de vestuário e produtos de beleza. Nenhuma criança demonstrou estranhamento quanto ao 

objetivo dos jogos estar diretamente relacionado a comportamentos de consumo, assim como 

nenhuma criança se restringiu a apenas jogar: estando com moedas ou dinheiro virtual na 

mão, automaticamente iam fazer compras. 

Essa questão torna-se ainda mais delicada quando acrescentamos um detalhe 

percebido em todos os sites acessados: os espaços restritos para assinantes. Dessa forma, os 

produtos disponíveis para “compra” nestes sites possuíam uma variedade muito limitada se 

comparados aos produtos disponíveis para assinantes. Nos site de jogos de regras ocorria 

fenômeno semelhante: o jogo prosseguia até determinada fase, depois, disparava-se um aviso 

de que para continuar jogando era necessário se tornar assinante e pagar uma pequena taxa 

por mês. Assim, todas as formas de entretenimentos disponíveis para as crianças possuíam 

duas naturezas: aquelas disponíveis para o público em geral e aquelas que somente um 

pequeno grupo poderia acessar.  

Esses fatos remetem à crítica de Buckingham (2000) sobre a contínua comercialização 

da mídia destinada a crianças que amplia o fosso entre os que denominou “ricos em 

informação” e os denominados “pobres em informação”, numa referência ao processo no 

qual os telespectadores restritos aos canais de TV aberta e que não tem acesso às novas 

tecnologias encontram-se em grande desvantagem. As observações desse tipo de situação 

abrem espaço para novas reflexões sobre as relações entre brincadeira nas mídias digitais e 

comercialização da infância, merecendo ser mais bem trabalhadas em futuras investigações.  

Para além dessas questões, ressaltamos a importância da atividade jogar entre as 

demais atividades lúdicas desenvolvidas. A maior incidência histórica de jogos de regras 

lançados no mercado desde os primeiros consoles pode ter influenciado na maior frequência 

dessa atividade, se comparada a brincar ou navegar. Chamou atenção também o caráter 

auxiliar da atividade navegar, que usualmente acompanhava as demais atividades lúdicas. 

Quanto a esse aspecto, houve um indício que a variável idade pode ser diferenciadora para 

essa atividade, já que navegar e a multinavegação foram mais frequentes entre as crianças 

maiores de nove anos.  
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Percebemos também a emergência de alguns elementos relacionados ao gênero e à 

idade nas atividades desempenhadas pelas crianças, como a mudança no perfil de atuação na 

internet entre as diferentes idades, sobretudo quanto à atividade navegar e quanto a escolha 

dos sites. Além disso, chama atenção a preferência das meninas pela atividade brincar e dos 

meninos pela atividade jogar. Um fato que deve ser observado está relacionado aos 

conteúdos oferecidos pelos sites de brincadeiras e pelos sites de jogos de regras. As temáticas 

das brincadeiras giravam em torno de atividades domésticas e moda, enquanto as temáticas 

dos jogos de regras se relacionavam com carros, lutas, perseguições e outros conteúdos 

tipicamente masculinos em enredos de aventuras. Isso também pode ter influenciado a 

escolha pelo tipo de atividade escolhida, e não a natureza da atividade em si. Quanto a essa 

questão, nossos achados indicam a possibilidade do gênero ser uma variável diferenciadora 

nas atividades lúdicas nesse contexto. 

Como ambiente planejado e construído por adultos a partir do que julgam ser 

interessante para crianças, o contexto virtual dos sites infantis pode ser interpretado como um 

“espaço para crianças”. No entanto, as diversas formas de apropriação e investimento de 

significado por parte das crianças nos permitiu inferir que os espaços virtuais são 

transformados em “espaços de crianças” e portanto, espaços de brincadeiras. O uso lúdico 

que as crianças tiveram de sites não necessariamente voltados para o público infantil também 

apontam para essa tendência de interpretação. 

As formas de apropriação do espaço virtual durante as atividades lúdicas, o chamado 

ciberespaço, obrigou-nos a ampliar o conceito de espaço de brincadeira. Nesse sentido, 

percebemos que a zona lúdica a qual a brincadeira pertencia, englobava tanto o ciberespaço, 

quanto o espaço físico imediato, havendo, portanto, não uma oposição entre real e virtual na 

brincadeira e nos conceitos espaciais como a crítica previa (Marsh, 2010), mas sim uma 

sobreposição de realidades não antagônicas, caracterizando o continuum que representa o 

mundo da criança em situação de brincadeira nos ambientes digitais. 

Além disso, os achados aqui apresentados revelaram elementos que nos permitem 

verificar indícios de inter-relações entre aspectos da cultura maior nas brincadeiras e sua 

reprodução interpretativa com o objetivo de atender os interesses lúdicos dos brincantes 

naquele momento. Percebemos também a presença de aspectos que nos levam a entender a 

brincadeira desempenhada em contexto digital como uma prática cultural passível de ser 

transmitida entre as gerações. Exemplos de brincantes mais experientes no papel de tutoria de 

brincantes aprendizes (Pontes & Magalhães, 2003) foram revelados e apontam para essa 

possibilidade de interpretação.   
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Por fim, a observação da ação Burlar levou-nos a reflexão das maneiras pelas quais 

as crianças criam estratégias para burlar regras adultas estabelecidas, no caso, regras de 

restrição quanto à idade. Um detalhe merece ser evidenciado: a ação Burlar se restringiu a 

criação de falsas idades para o acesso a redes sociais. Com esse fato, tendemos a interpretar 

esta ação como uma reivindicação por parte das crianças maiores de nove anos pelo direito de 

participação social, visto que as redes sociais têm sido reconhecidamente utilizadas como 

ambientes de grande interatividade e socialização de adultos.  

A visão da criança como agente social ativo (Sarmento, 2004) e co-contrutor de sua 

própria realidade (Corsaro, 2009), bem como o papel da brincadeira nesse processo de 

mudança social (Pedrosa & Santos, 2009) são elementos que guiaram as reflexões aqui 

apresentadas. Por se tratar de um estudo exploratório de um fenômeno relativamente recente 

e em constante transformação, esta pesquisa não possibilita relações casuísticas lineares entre 

as variáveis apontadas como diferenciadoras das atividades lúdicas na internet, mas antes um 

convite à ampliação do olhar sobre a questão, visto que nossos achados negaram algumas 

premissas ainda bastante difundidas na sociedade quanto aos perigos da atuação lúdica no 

contexto digital.  

Dessa forma, nessa pesquisa não foi percebida nenhuma relação significante entre 

atividades lúdicas na internet e sedentarismo, aquisição de comportamentos violentos, 

empobrecimento de rede social, oposição entre espaço físico e ciberespaço, imersão 

exagerada no ciberespaço devido a identificação encarnada com os avatares, bem como a 

premissa da atividade na internet como intrinsecamente solitária. O caráter dinâmico das 

atividades lúdicas, as formas de apropriação do espaço, sobretudo os não-infantis, 

transformando-os em contextos lúdicos, as formas de burlar regras estabelecidas e o 

continuum representado pela sobreposição de ciberespaço e espaço físico que envolve 

brincadeira na internet revelaram importantes questões ainda pouco exploradas que merecem 

futuras investigações com desenhos de pesquisa diferenciados. 

A associação da observação participante proposta por Barra e Sarmento (2008) e da 

entrevista não estruturada mostrou-se frutífera para a proposta desse estudo. No entanto, 

devido à natureza do fenômeno investigado, a etnografia proposta por Corsaro (2009) pode 

abrangê-lo de forma mais aprofundada em futuras investigações, já que atuar ludicamente 

com as crianças pode fazer emergir facetas do fenômeno que o olhar de um observador não 

abrange. Além disso, os dados tratados quantitativamente justificariam o aumento do número 

de participantes, sobretudo aqueles observados em suas residências e rotinas comuns. Isso 

incrementaria as reflexões sobre peculiaridades das atividades lúdicas na internet no 
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cotidiano da criança, já que seus relatos sobre o fato, ainda que importantes, representam o 

seu olhar sobre o fenômeno, e a observação deste in loco pode captar aspectos que porventura 

não tenham sido abordado nas suas falas. 

Com estes resultados, pretendemos contribuir para o meio científico e social, 

esclarecendo aspectos ainda obscuros da relação infância contemporânea e mídias digitais 

conectadas à internet, ainda muito impregnada pela visão dicotômica dualista do fenômeno. 

Esta pesquisa trouxe à tona o caráter dinâmico e multidimensional das atividades lúdicas nas 

mídias digitais, e destas como importantes contextos de brincadeira, onde as relações íntimas 

da criança com o ciberespaço se mostra uma realidade cada vez mais presente entre as 

crianças da cena contemporânea.  
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ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

O Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia está realizando uma pesquisa cujo 

título é “BRINCANDO NA WEB: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES LÚDICAS 

DESEMPENHADAS POR CRIANÇAS DE CINCO A 12 ANOS NA INTERNET”. 

Seu(a) filho(a)  está sendo convidado a participar dessa pesquisa, que tem como objetivo 

central investigar as atividades lúdicas que a criança desenvolve na Internet nos ambientes das 

lanhouses (privadas ou comerciais), quais seus interesses nesse contexto e como atuam quando o 

utilizam como local de brincadeira e lazer.  

Para tanto, será realizada uma observação de aproximadamente 45 minutos e uma entrevista 

de aproximadamente 15 minutos com cada criança participante, totalizando uma hora de participação.  

A observação tem como objetivo realizar o levantamento das principais atividades lúdicas 

desempenhadas por seu(a) filho(a) na Internet, a forma como este(a) atua nessas atividades e as 

relações que desenvolvem nesse ambiente. A observação será registrada por diário de campo, onde se 

anotará os aspectos relevantes da mesma. 

Na entrevista, seu(a) filho(a) será convidado(a) a falar sobre seus principais interesses na 

Internet, atividades preferidas, quais jogos e/ou formas de lazer desempenha mais frequentemente, 

suas regras, como se relaciona com seus amigos, dentro ou fora do ambiente virtual; ou seja, a sua 

opinião a respeito do uso lúdico das tecnologias digitais em seu cotidiano. A entrevista será gravada 

em áudio e transcrita para posterior análise, juntamente com o material da observação. 

É garantida a desistência por parte do participante e/ou responsáveis a qualquer momento do 

estudo sem o prejuízo aos mesmos. Asseguramos o sigilo das informações, ou seja, nem o nome ou 

qualquer aspecto que identifique a criança ou sua família será divulgado. 

É aqui reconhecido o dever do pesquisador de manter os participantes atualizados sobre o 

andamento da pesquisa quando for relevante ou a qualquer momento que este ou seu responsável 

achar necessário. Também asseguramos nosso compromisso de utilizar os dados coletados pela 

observação e entrevista somente para a referida pesquisa, que terá seus resultados divulgados na 

forma de dissertação de mestrado e artigos científicos ulteriores sem a identificação dos participantes. 
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Esta pesquisa visa contribuir com a com a sociedade e com a comunidade acadêmica ao tratar 

cientificamente o universo das atividades lúdicas no mundo virtual, investigando seus aspectos mais 

relevantes e fornecendo dados acerca deste fenômeno crescente e que tem sido preocupação de grande 

parte dos pais de crianças e adolescentes: a presença cada vez maior da Internet no nosso cotidiano 

como forma de lazer e brincadeira e quais suas implicações para o processo de desenvolvimento. 

Estamos à disposição para esclarecer qualquer pergunta ou dúvida acerca dos procedimentos do 

referido estudo. Em caso de considerações ou dúvidas acerca da ética da pesquisa, entre em contato 

com os pesquisadores responsáveis pela pesquisa: 

 Bianca Becker Lepikson (mestranda) - Instituto de Psicologia, Universidade Federal da 

Bahia - UFBA, Estrada de São Lázaro, Federação, Salvador – Ba, Tel. 71 3283-6437 Cel. 71 

9232-4989 – email: bblepikson@gmail.com 

 

 Dra. Ilka Dias Bichara (orientadora) -  Instituto de Psicologia, Universidade Federal da 

Bahia - UFBA, Estrada de São Lázaro, Federação, Salvador – Ba, Tel. 71 3283-6437 – 

email: ilkadb@ufba.br 

 

DECLARAÇÃO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito da pesquisa. Os objetivos e procedimento de 

coleta de dados (observação e entrevista) ficaram claros. Concordo com os itens acima citados.  

Autorizo meu(a) filho(a) a participar da pesquisa, certo(a)  de que poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento sem nenhum prejuízo.  

 

Nome do responsável:________________________________________________________ 

Assinatura:   ________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora:____________________________________________________ 

 

Salvador,_______de______________ de 20____. 

  

mailto:ilkadb@ufba.br
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ANEXO B 

 

Lista dos Sites acessados e referidos pelas crianças e seus respectivos endereços eletrônicos: 

Nome do Site Endereço eletrônico 

 

Iguinho  http://iguinho.ig.com.br 

Girlsgogames http://www.girlsgogames.com.br 

Barbie http://br.barbie.com 

Youtube http://www.youtube.com 

Monsterhigh http://monsterhigh.com.br 

Twitter http://twitter.com 

Club Penguin http://www.clubpenguin.com/pt/ 

Toontown http://toontown.go.com/ 

Google  http://www.google.com 

Google Translate http://translate.google.com.br 

Mundo do Sítio do Pica Pau amarelo http://mundodositio.globo.com 

Discovery Kids  http://discoverybrasil.uol.com.br 

Polly http://www.pollypocket.com/pt-br 

Facebook http://www.facebook.com/ 

Letras de Música Terra http://letras.mus.br 

Wikipedia http://pt.wikipedia.org 

Jogos de Vestir Meninas http://jogosdevestirmeninas.com.br/ 

VTO (TV online) http://www.vtotvonline.tv/ 

FRIV http://www.friv.com/ 

MSN bate-papo http://br.msn.com/ 

Haboo http://www.habbo.com.br/ 

Gamegape http://www.gamegape.com 

Orkut http://www.orkut.com 

Click Jogos http://clickjogos.uol.com.br/ 

Ojogos.com.br http://www.ojogos.com.br/ 

Papa Jogos http://www.papajogos.com.br/ 

Cartoon network http://www.cartoonnetwork.com.br/ 

Kizi http://kizi.com/ 

Stardoll http://www.stardoll.com/br 

 


