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A criança não sabe senão viver a sua infância.  
Conhecê-la pertence ao adulto.  

Mas o que vai prevalecer neste conhecimento:  
o ponto de vista do adulto ou o da criança? 

(Wallon, 1981) 
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Resumo 

Título: Brincar de internet: a vivência lúdica infantil em ambiente virtual 

Palavras-chave: infância; brincadeiras; jogos; internet; vivência lúdica. 

 

A internet tem feito parte dos cotidianos infantis, inserindo as crianças no 

ambiente virtual e inscrevendo-as como sujeitos de uma sociedade cifrada no uso das 

tecnologias de comunicação e informação.  Porém neste processo as crianças vão 

construindo representações próprias, expressas em suas formas específicas de 

simbolizar o mundo, construir saberes, estabelecer vínculos sociais e produzir novas 

práticas culturais. Dentre as práticas produzidas pelas crianças, as brincadeiras e jogos 

infantis ocupam lugar de destaque por sua importância na inserção cultural da criança, 

para o processo de desenvolvimento infantil e como campo de aprendizagem. Para a 

infância contemporânea as possibilidades lúdicas vêm sendo ampliadas pela 

possibilidade de interação e diversão oferecida pela internet. Pular, correr, saltar, 

acessar, clicar. Estes têm sido componentes presentes nas brincadeiras das crianças, 

que demonstram que tal como a infância, as atividades lúdicas infantis se constroem 

histórica e socialmente. 

Neste contexto, buscamos compreender o espaço e a função da internet nas 

práticas lúdicas infantis, mas a partir do ponto de vista da própria criança; pois a 

criança como sujeito ativo constrói sua cultura lúdica interpretando e dando sentido 

aos seus elementos. Esta investigação inscreve-se, portanto no paradigma da pesquisa 

qualitativa e faz uso da observação participante e das entrevistas como principais 

métodos de coleta de dados, fazendo opção ainda, como fonte complementar, pelos 

grupos de discussão. Participaram da pesquisa 12 crianças, de ambos os sexos e classes 

sociais distintas, de idades entre sete e doze anos, que faziam uso da internet para fins 

de diversão. As observações foram realizadas no período de 2011 a 2013, em ambiente 

doméstico, uma vez que buscávamos identificar as práticas lúdicas infantis realizadas 

espontaneamente pelas crianças, sem a orientação direta do adulto responsável.  A 

análise dos dados coletados pode indicar os diversos fatores presentes nos contextos 

lúdicos infantis que podem repercutir na escolha de suas brincadeiras e jogos, como a 

presença ou ausência de seus pares, o tempo disponível e o espaço da brincadeira; 
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além de nos mostrar as várias possibilidades de representações que a internet assume 

nos discursos infantis, quando usada em suas atividades lúdicas.  

Os resultados deste percurso investigativo apontam que a internet faz parte do 

cotidiano infantil, de suas brincadeiras e atividades lúdicas, porém a maneira como a 

criança se apropria deste instrumento se relaciona aos modos de ser e brincar que ela 

estabelece em seu contexto concreto específico. 
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Abstract 

Title: Playing Internet: children playful experience in a virtual environment 

Key-words: childhood, play, games, internet, playful experience. 

 

The internet has been part of children's everyday, placing them in a virtual 

environment and recording them as subjects of a encrypted society in the use of 

communication and information technologies. In this process however children build 

their own representations, expressed in their specific forms of symbolizing the world, 

build knowledge, establish social bonds and produce new cultural practices. Among 

the practices produced by the children, their jokes and games occupy a prominent 

place because of its importance in the cultural insertion of the child, to the process of 

child development and as a learning field. For contemporary childhood recreational 

opportunities are being expanded by the possibility of interaction and fun offered by 

the internet. Jumping, running, leaping, to access, to click. These components have 

been present in the children´s game, showing that as well as in the childhood, 

children's play activities are built historically and socially. 

In this context, we seek to understand the space and function of the Internet 

on children's playful practices, but from the child´s point of view; since the child as an 

active subject constructs his/her play culture interpreting and giving meaning to its 

elements. This investigation falls so in the paradigm of qualitative research and makes 

use of participant observation and interviews as the main methods of data collection, 

making an option yet, as an additional source, of discussion groups. Twelve children of 

both sexes and different social classes, aged between seven and twelve, who were 

using the internet for entertainment purposes participated from this research. The 

observations were made in the period of 2011-2013, in a domestic environment, as we 

wanted to identify children playful practices performed spontaneously by children 

without direct guidance of a responsible adult. The analysis of the collected data could 

indicate different factors present in children's playful contexts that may impact on 

their choice of fun and games, such as the presence or absence of their peers, the 

available time and the space of the game; besides showing us the various possibilities 
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of representations that the internet takes in the speech when used in their playful 

activities. 

The results of this researching points that the internet is part of children 

everyday life, of their play and recreational activities, but the way the child 

appropriates this instrument relates to ways of being and playing that he/she 

establishes  in their concrete specific context. 
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Resumen 

Título: Jugar a la internet: la vivencia lúdica infantil en ambiente virtual. 

Palabras-clave: infancia; juegos; internet; vivencia lúdica. 

 

La internet hace parte de los cotidianos infantiles insiriendo a los niños en el 

ambiente virtual e inscribiéndolos como sujetos de una sociedad cifrada en el uso de 

las tecnologías de comunicación y de información.  Entre tanto, en este proceso los 

niños construyen representaciones propias, expresiones especificas de la forma infantil 

de simbolizar el mundo, construir saberes, establecer vínculos sociales y producir 

nuevas prácticas culturales. Entre las prácticas producidas por los niños, destacan los 

juegos libres y los juegos reglamentados, dada su importancia para la inserción cultural 

del infante, así como para su desarrollo físico y mental. Para la infancia 

contemporánea, las posibilidades lúdicas han sido ampliadas por la interacción y la 

diversión ofrecidas por internet. Saltar, correr, enlazar, pulsar, estos componentes de 

los juegos demuestran que, tal como la infancia, sus actividades lúdicas  se construyen 

social e históricamente. 

En este contexto, buscamos comprender el espacio y la función de la internet 

en las prácticas lúdicas infantiles, a partir del propio punto de vista infantil; 

consideramos que el niño, como sujeto activo, construye su cultura lúdica 

interpretando y significando sus elementos. Esta investigación se subscribe al 

paradigma de la pesquisa cualitativa, sirviéndose de la observación participante, así 

como de técnicas de entrevista como principales métodos de colecta de datos. Como 

fuente complementar, optamos por escuchar grupos de discusión. Participaron de esta 

investigación doce infantes de ambos  sexos y clases sociales distintas, de edades entre 

siete e doce anos, usuarios de internet para fines de diversión. Las observaciones 

fueron realizadas en el periodo de 2011 a 2013, en ambiente doméstico, una vez que 

buscábamos identificar las prácticas lúdicas  realizadas espontáneamente por los 

niños, sin orientación directa de un adulto responsable.  El análisis de los datos 

colectados indicó diversos factores presentes en contextos lúdicos infantiles que 

pueden repercutir en la preferencia por algunos juegos; como la presencia o la 

ausencia de sus pares, el tempo disponible y el espacio de acción; además de 
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mostrarnos varias posibilidades de representación que internet asume en los discursos 

infantiles.  

Los resultados de este sendero investigativo nos apuntan que internet hace 

parte del cotidiano infantil, de sus juegos y actividades, sin embargo, la manera como 

el niño se apropia de este instrumento está relacionado a los modos de ser y de jugar 

que él establece en su contexto concreto específico. 
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Introdução 

Este trabalho apresenta o resultado da pesquisa realizada no âmbito do curso 

de doutoramento em Ciências da Educação – Tecnologia Educativa sobre o uso da 

internet nas atividades lúdicas infantis.  Propusemos o campo da educação, por ser a 

brincadeira considerada um dos fatores essenciais para o desenvolvimento infantil, ao 

mesmo tempo em que se torna um elemento importante no processo de educação no 

qual as crianças adquirem conhecimentos, desenvolvem valores e atitudes, tomando 

como referência o contexto em que vivem; um contexto em que as tecnologias estão 

presentes de forma determinante. 

1. Apresentação do problema e motivação para a realização do estudo  

O uso que as crianças vêm fazendo das tecnologias baliza novas formas de se 

conceber a infância, delimitando, conceituando e contextualizando a postura da 

sociedade com relação a elas. Neste processo as mídias digitais se tornaram um novo 

marco para essa compreensão. O que parecia estar apenas ao alcance e ser de 

interesse de jovens e adultos, como o uso de celulares, internet e os seus modos de 

produção de conteúdos, como os blogs, tem encantado às crianças que 

espontaneamente usam essas tecnologias cada vez mais cedo.  

Diante deste cenário, surgiram muitas ponderações entre os estudiosos da 

infância que demarcavam posturas claramente antagônicas: de um lado as tecnologias 

eram associadas a aspectos negativos, dos quais as crianças deveriam ser afastadas, 

por outro lado as tecnologias eram apresentadas como importantes, pois 

proporcionam liberdade e autonomia às crianças. Os discursos apontados referem-se a 

estudos sobre os efeitos e a influência das tecnologias na infância e no 

desenvolvimento infantil. A natureza destes discursos parece desconsiderar que a 

infância é uma construção cultural e como tal sofre transformações ao longo de sua 

história; ao mesmo tempo em que alienam as crianças tornando-as seres passivos, 

receptores dos efeitos externos da mídia. Este foi o primeiro ponto de inquietação que 

nos encaminhou para esse projeto. 

Ainda na mesma direção, anunciava-se o fim das brincadeiras tradicionais 

infantis, elemento fundamental para o desenvolvimento psíquico, afetivo, motor, 
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cognitivo e relacional da criança. Ou seja, se a brincadeira é um fator essencial na 

constituição da criança como indivíduo, como poderia estar desaparecendo? Assim, 

buscando uma confluência desses fatores nos debatemos com a ideia de que há uma 

presença crescente da internet no cotidiano das crianças que está provocando uma 

substituição das brincadeiras tradicionais pelas brincadeiras online. Este se 

transformou num segundo ponto de inquietação que nos acompanhou nesta 

trajetória.  

Um caminho que não começa agora, uma vez que traz vestígios de outras 

inquietações que nos acompanharam desde 2000, quando participamos como 

pesquisadora-orientadora do Grupo de Pesquisa das Relações Infâncias e Mídia 

(GRIM), vinculado à Universidade de Fortaleza, que dava início ao projeto viagem ao 

mundo fantástico dos jogos eletrônicos, cujo objetivo era analisar os elementos das 

narrativas nos videogames e a composição de seus personagens. Ao término do 

projeto, já ficava claro que esses dispositivos apresentavam um grande potencial tanto 

para entreter, como para educar (Sampaio, Cavalcante, & Alcântara, 2006). Já em 

2007, quando coordenamos a pesquisa: a criança e o consumo de mídia, que 

apresentava como objetivo geral traçar o perfil de consumo que a criança fazia das 

diversas mídias, nos foi possível constatar, dentre os vários resultados apontados, que 

os computadores eram utilizados pelas crianças para brincar e se divertir (Alcântara & 

Cavalcante, 2008). De lá para cá tomamos conhecimento de muitas outras pesquisas 

que apresentavam resultados semelhantes, ou que exploravam outras vertentes 

destes dados.  

Portanto, podemos supor que os artefatos tecnológicos estão presentes na 

infância contemporânea, e que esta presença provavelmente se dá a partir dos 

aspectos lúdicos disponibilizados pela rede, que facilitam a inserção da criança no 

contexto virtual, mas nada podemos dizer, ainda, sobre a forma como as crianças se 

relacionam com eles.  

Por outro lado, nas escolas particulares brasileiras, os computadores já não são 

suficientes; observamos a introdução de uma série de artefatos tecnológicos como 

material didático, tal qual lousas interativas ou em três dimensões, como forma de 

atrair novos alunos. Nessa corrida tecnológica passa-se a ideia que as formas 

tradicionais de aprendizagem estão superadas e que não interessam mais às crianças e 
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aos jovens. Este conceito está por detrás dos argumentos publicitários utilizados 

quando afirmam que “tablets substitui livros1”. Este é um panorama que vem 

preocupando os profissionais da educação e que vem promovendo estudos e 

discussões acerca da necessidade de encontrar meios para o desenvolvimento de boas 

práticas educativas. 

Partindo deste enquadramento, no qual os discursos circulantes nos fazem crer 

que estamos vivendo um processo de substituição de algo velho por algo novo e que 

isso pode ser muito bom, ou por outro lado, muito ruim; compreendendo que a 

educação infantil envolve um processo maior que o vivido em sala de aula; que a 

brincadeira é um dos componentes fundamentais para a formação da criança como 

indivíduo e como cidadão; é que propomos o nosso questionamento que originou este 

estudo: Que espaço é dado à internet, e que funções desempenha, nas atividades 

lúdicas infantis, a partir da percepção que as próprias crianças constroem acerca de 

seus contextos lúdicos? Esta é a questão principal que esperamos responder ao longo 

de nosso percurso investigativo, porém outros questionamentos surgiram decorrentes 

desta primeira questão que repercutiram no andamento do trabalho. 

2. Justificativa e objetivos da pesquisa 

As tecnologias estão presentes nas vivências infantis, não só nas propostas 

pedagógicas que as escolas apresentam, mas também no seu cotidiano, permitindo 

cifrar comportamentos, valores e estilos de vida, que perpassam as mais diversas 

atividades das crianças, inclusive suas brincadeiras.  

Como educadores, é importante compreender como as tecnologias podem ser 

utilizadas nas práticas pedagógicas, mas isso apenas, não basta. É necessário alargar a 

compreensão da educação para as experiências que a criança vivencia em seus outros 

campos de atuação, sabendo que isso também repercutirá nas propostas de ensino e 

aprendizagem que estão por ser construídas. Além desse fator, compreendemos que 

para que o aprendizado se torne significativo para a criança, ele tem que buscar um 

ponto de ancoragem em suas experiências, propondo o desenvolvimento de novos 

                                                           
1
 Campanha publicitária criada pela agencia de publicidade Advance, para a marca institucional Ari de 

Sá, uma grande rede de escolas particulares em Fortaleza - Brasil, que atua desde o ensino infantil ao 
ensino médio. 
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conhecimentos e competências a partir daquilo que já faz parte de seu contexto. Isto 

significa também considerar neste processo, as formas de entendimento e uso que a 

criança constrói sobre os objetos e contextos que a cercam.  

Neste sentido, estabelecemos como objetivo deste trabalho investigativo 

compreender com, por que e em o que circunstâncias a criança escolhe brincar com a 

internet, mas a partir do ponto de vista da própria criança. Deste objetivo principal, 

pudemos realizar os seguintes desdobramentos: 

 Identificar as brincadeiras espontaneamente praticadas entre as crianças no 

seu cotidiano, em ambiente doméstico; 

 Identificar as brincadeiras consideradas preferidas pelas crianças; 

 Compreender as formas de brincar que as crianças estabelecem em seu 

contexto doméstico; 

 Compreender a função que a internet desempenha nas atividades lúdicas 

infantis; 

 Identificar o espaço que as crianças estão dando para o uso da internet em seus 

jogos e brincadeiras; 

 Reconhecer os diversos fatores presentes no contexto sociocultural da criança 

que podem estar relacionadas ao uso da internet nas atividades lúdicas 

infantis, tais como tempo disponível para brincar, espaços possíveis para 

desenvolver as atividades lúdicas, companhias de brincadeiras e outros fatores 

como as dinâmicas socioafetivas em que a criança está inserida; 

 Identificar como a criança percebe a internet no seu cotidiano, inclusive com 

relação às suas atividades lúdicas; 

 Apontar as formas de compreensão que a criança tem dos riscos e 

oportunidades que o uso da internet pode oferecer. 

O objetivo que guia esta investigação evidenciou os três campos de estudo que 

deveríamos entrelaçar para sustentar conceitualmente o trabalho desenvolvido: a 

infância; a brincadeira; as tecnologias de informação e comunicação, no caso o uso da 

internet. Ao percorrer cada um desses campos, buscamos responder a questões-guia: 

1. De que infância estamos falando? 

2. Qual a importância da brincadeira para a criança? 
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3. Como se caracterizam as atividades lúdicas infantis na era digital? 

Além do enquadramento teórico levantado, o estudo empírico decorrente de 

nossa questão central, dos objetivos traçados para esse trabalho e das discussões 

acarretadas pelas questões-guias, nos permitiram propor uma estrutura de 

organização para o nosso trabalho investigativo. 

3. Apresentação da estrutura da investigação 

Estabelecemos a organização do trabalho em duas partes: na primeira parte 

apresentamos o enquadramento teórico e conceitual de nosso objeto de estudo e na 

segunda parte, o referencial metodológico que orienta o trabalho empírico, a 

apresentação dos resultados obtidos, o tratamento dos dados por categoria de análise 

e por eixo estruturante, para finalmente apresentarmos as nossas considerações finais. 

A primeira parte está composta por três capítulos que apresentamos a seguir:  

Capítulo 1. Era uma vez... A infância. Neste capítulo buscamos responder a 

questão: de que infância estamos falando? Tendo essa pergunta como o ponto de 

partida, assumimos nossa compreensão de que a infância é uma construção cultural e 

que as crianças que dela participam, como os membros que dão vida a essa categoria 

social, são participantes ativas do processo. Portanto, buscamos apresentar como vem 

sendo construído o conceito de infância, quais são as características da infância 

contemporânea que vem sendo construída numa sociedade globalizada, na qual as 

tecnologias da informação e comunicação sustentam suas estruturas. Propomos 

discutir as mudanças ocorridas na trajetória histórica que a infância percorre, as suas 

diferentes representações e o papel que as mídias e as novas tecnologias 

desempenham neste percurso, buscando salientar que ainda existem traços comuns 

que definem o lugar da infância como aquele que é vivenciado pelas crianças, de onde 

elas elaboram suas práticas sociais e culturais dando origem às culturas 

especificamente infantis, nas quais as brincadeiras e os jogos ocupam um espaço 

privilegiado. 

Capítulo 2. Vamos brincar de quê? Neste capítulo procuramos responder a 

questão: Qual a importância da brincadeira para a criança? Neste sentido, 

apresentamos a brincadeira, em primeiro lugar, como elemento da cultura, que tem 

uma função social, permitindo a elaboração dos símbolos e representações culturais e 
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o desenvolvimento de relações sociais. Posteriormente, apresentamos uma rápida 

discussão da brincadeira como elemento das práticas infantis que permite a 

estruturação do indivíduo em seus aspectos motores, afetivos, psíquicos, morais e 

sociais, assinalando em várias etapas as diversas fases de desenvolvimento da criança. 

Buscamos discutir a brincadeira como uma das atividades mais sérias que a criança 

desenvolve, e como os modos de vida na sociedade contemporânea repercutem no 

cotidiano infantil, fazendo com que o tempo e o espaço da brincadeira sejam 

adaptados ao ritmo das demais atividades que passam a fazer parte de sua rotina. 

Analisamos o papel do brinquedo nas atividades lúdicas infantis, finalizando com uma 

breve discussão sobre a utilização de jogos e brinquedos educativos para fins 

pedagógicos. 

Capítulo 3. Start ou Login: brincadeiras na era digital. A pergunta que balizou 

as discussões neste capítulo foi: Como se caracterizam as atividades lúdicas infantis na 

era digital? Neste capítulo buscamos discutir como o universo lúdico infantil se tornou 

palco para as tecnologias com seus brinquedos eletrônicos, dos quais os videogames 

se destacam. Apresentamos brevemente as possibilidades de interatividade, imersão e 

agenciamento que os videogames oferecem. Buscamos compreender porque os 

videogames vêm sendo apontados como uma possível ferramenta pedagógica, para 

finalizarmos apresentando algumas possibilidades de classificação dos jogos 

eletrônicos. 

Capítulo 4. Definindo as regras do jogo: desenho metodológico da 

investigação. Neste capítulo retomamos nosso questionamento de partida, definindo 

a abordagem metodológica que adotamos como referência para este trabalho, bem 

como os instrumentos para a coleta de dados. Discutimos as questões éticas 

envolvidas no trabalho com crianças. Definimos o contexto em que seria realizada a 

pesquisa empírica. Finalmente, apresentamos as categorias de análise e os 

participantes da pesquisa. 

Capítulo 5. O jogo de amarelinha: descrição e tratamento dos resultados. 

Neste capítulo apresentamos o tratamento e a análise dos dados, tomando por base 

cada uma das categorias estabelecidas. Apresentamos os registros das falas das 

crianças e das observações realizadas como nossas principais fontes de dados. 
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Capítulo 6. Tempo! Discussão dos resultados. Neste capítulo apresentamos as 

nossas interpretações e discutimos os resultados a partir de quatro eixos: o que é ser 

criança; as atividades lúdicas na internet; as atividades consideradas sérias; e as 

representações infantis acerca da internet. 

Nossas considerações finais são decorrentes de todos esses passos do percurso 

investigativo. Consideramos que o mais importante deste trabalho é que possamos 

propor aos educadores, pais, professores e instituições de ensino, uma discussão 

acerca das brincadeiras que fazem parte do tempo presente das crianças. Tempo em 

que as crianças são reconhecidas como sujeitos ativos socialmente, mas que a 

mediação dos pais e educadores continua sendo determinante para a qualidade da 

interação crítica da criança com os aspectos lúdicos da realidade virtual. Ao termo 

deste percurso, mais que apresentar nossa resposta à questão inicial deste trabalho, 

buscamos introduzir novos questionamentos que nos fazem crer que não chegamos a 

um final, mas a conquista de mais uma etapa do jogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 



30 
 

  



31 
 

1. Era uma vez... A infância 

Discutir a infância como categoria social implica desconstruir uma série de 

constructos teóricos formulados pelas ciências sociais e humanas através do tempo, 

significa também reconhecer a criança como um ator social que interage com a cultura 

adulta e a partir dela, ou quem sabe apesar dela, constrói sua própria cultura infantil. 

Assumimos, dessa forma, como ponto de partida a proposta da reprodução 

interpretativa defendida por Corsaro(2002) de que as crianças “participam 

coletivamente da sociedade e dela são sujeitos ativos”, compreendendo que na 

interação que estabelecem com os adultos e a cultura vigente, recebem estímulos que 

não são meramente incorporados e reproduzidos, mas sim transformados e 

interpretados, gerando novas formas de comportamentos e atitudes que contribuem 

para a transformação da cultura, seja a partir das formas como as crianças operam 

nessa cultura, seja a partir dos efeitos que suas práticas produzem.  

Aceitar a infância como uma categoria social é compreendê-la como um 

processo contínuo, historicamente construído a partir das relações estabelecidas entre 

as crianças, assim como entre crianças e adultos que as cercam. É também considerar 

o contexto no qual essa infância está inserida, ou seja, as práticas sociais, os valores 

sociais, políticos e econômicos de uma determinada sociedade e as suas formas de 

representações em uma determinada época. A infância como processo cultural está 

sempre mudando a partir da interação dos fatores que a compõem (Sarmento, 2005).   

1.1 A criança como ator social 

Em seu processo de construção, a definição da infância se apresenta de forma 

variada estando sujeita à produção, principalmente, de dois tipos de representações: 

aquela que os adultos fazem para os próprios adultos, e aquela que os adultos fazem 

para as crianças. Esses discursos demarcam os espaços que as crianças ocupam 

naquela sociedade, distinguindo o que é adulto do que é infantil e acabam propondo 

uma ideia de infância que proporciona a proteção e o controle por parte do adulto. 

A maior parte desses discursos apresenta a infância associada a aspectos que 

remetem a negatividade, a exclusão, a impossibilidade e a incompletude. Negatividade 

que não permite à criança estabelecer um lugar de fato na sociedade (Sarmento, 
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2005). É possível apontar que a infância foi associada simbolicamente à incapacidade 

(In-fans, aquele que não fala), ao vir a ser (em processo de criação), a inexperiência. 

Cabia à sociedade, por meio de suas instituições, a responsabilidade de imprimir na 

criança aquilo que seria necessário para transformá-la num adulto socialmente capaz, 

tais como instrução e valores morais, o que leva, dentre outros fatores, a 

institucionalização da infância.  

Nesse sentido, a instituição escola assume em boa parte uma dupla função, por 

um lado é uma instituição legitimamente voltada para a infância, com a preocupação 

de preparar a criança para o mundo adulto e sua inserção social. Por outro lado, 

separando o mundo infantil do mundo adulto a escola protege a criança e a resguarda 

das vergonhas do mundo adulto (Postman, 1999).  

Sobre o processo de socialização e moralização da criança, Émile Durkheim (Cf. 

Quinteiro, 2002) articulou a associação entre escolas e a formação das crianças, a 

partir da hipótese de uma “doença social” causada pelo enfraquecimento da moral e 

dos valores sociais na formação do indivíduo. O medo da disseminação dessa doença 

social levou a formulação de um “dispositivo pedagógico autoritário”, no qual as 

crianças são apresentadas em posição inferior aos adultos e a disciplina e a autoridade 

são elementos essenciais no processo educacional. Nas escolas as crianças seriam 

educadas para se adequarem às regras sociais, morais, políticas e econômicas da 

sociedade (Quinteiro, 2002). Educar passou a significar moralizar a criança, nesse 

sentido explica Durkheim: 

 

Educar é inscrever na subjetividade da criança os três elementos da moralidade: o 
espírito de disciplina (graças ao qual a criança adquire o gosto da vida regular, 
repetitiva, e o gosto da obediência à autoridade); o espírito de abnegação (adquirindo 
o gosto de sacrificar-se aos ideais coletivos) e a autonomia da vontade (sinônimo de 
submissão esclarecida). (1984, p. 110 citado por Quinteiro, 2002, p. 148) 

 

Essa posição da escola como instituição voltada para a moralização e 

adequação da criança à sociedade foi formatada para que a criança tivesse seu 

cotidiano regulado, sua voz calada, sua participação social restrita.  

A representação da infância na modernidade foi fortemente marcada pela 

referência adulta dos modos de ser, pensar e se expressar; pela força disciplinar das 
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escolas sustentadas pelo pensamento de Durkheim acerca da educação moral e social; 

pela concepção da criança como um vir a ser (um devir).  

Além disso, cresceu o número de disciplinas, como a pedagogia, a pediatria e a 

psicologia, que têm a criança como ponto de partida de seus debates, e que passam a 

exercer grande influência nos modos de relações das crianças e suas famílias e nos 

modos de funcionamento das instituições voltadas para a infância (Sarmento, 2004). 

Esses discursos especializados introduzem a importância do cuidar da criança, mas a 

partir de uma dimensão individualizada.  

Foi com a evolução desses fatores: as novas formas de estruturação familiar, a 

criança reconhecida como centro da família, a produção de novos saberes sobre a 

infância, o reconhecimento simbólico, em termo de administração pública, da criança 

como sujeito de direito com a adoção da Convenção dos Direitos da Criança por 

diversos países, que vemos emergir uma série de estudos que inauguram o campo de 

saber denominado Sociologia da Infância, que coloca em pauta a infância como 

construção social e a criança como um dos atores dessa construção (Sarmento, 2004; 

Sirota, 2001). 

A infância será reconstruída como objeto da sociologia, tanto através dos 

estudos dos dispositivos institucionais, tais como a escola, a família e a justiça, 

principalmente na produção científica de língua francesa (Sirota, 2001), como de forma 

mais ampla, nos estudos de língua inglesa, que além de abordarem em suas pesquisas 

as instituições voltadas para as crianças, ampliam o escopo de seus estudos colocando 

em análise as dimensões das relações entre as gerações, das relações entre os pares, 

das relações da criança em seu grupo social (Montandon, 2001).  

Como a infância passa a ser objeto de preocupação científica, também nos 

países de língua portuguesa vemos apontar estudos que a colocam na esteira dos 

processos sociais. Em Portugal, três fatores são apontados como marcantes para o 

reconhecimento da Sociologia da Infância no país: o primeiro faz referência aos 

lançamentos dos livros de Sarmento e Pinto. O primeiro: “As crianças: contexto e 

identidades” (1997), que reúne textos que discutem o processo de construção de 

identidade das crianças e o contexto no qual a infância se encontra, firmando a nova 

concepção de infância em seus estudos; e ainda o livro (lançado em 1999): “Saberes 

sobre a Criança: para uma bibliografia sobre a infância e as crianças em Portugal (1974-
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1998)”, que reúne um levantamento vasto de referências sobre o estudo das crianças 

e da infância em Portugal. O segundo fator é apontado como a defesa pública da tese 

de Pinto (1995), “A televisão no quotidiano da Criança”, que faz um vasto uso das 

novas referências científicas sobre a infância. E como terceiro ponto encontra-se a 

realização do Congresso Internacional “Os mundos sociais e culturais da infância” 

(2000), que lança a Universidade do Minho como referência internacional nos Estudos 

da Criança (Silva, 2010).  

Já no Brasil a preocupação com a infância tem início no âmbito jurídico, quando 

surge a categoria social “menor” no Código Civil Brasileiro, em 1921, para designar a 

criança que não possui habitação certa, meios de subsistência ou responsável capaz de 

manter a sua guarda (o ”menor abandonado”), ou seja, rapidamente essa categoria 

social passou a designar a criança pobre ou em situação de risco que precisava de 

assistência social ou ainda de atenção policial (como nos casos de “menores 

delinquentes”) (Quinteiro, 2002). Apesar da preocupação social com a criança no Brasil 

ter como marco os anos 20, somente com a publicação em 1947, do trabalho de 

Fernandes: “As trocinhas do Bom Retiro” é que fica registrado a contribuição das 

crianças como elemento constitutivo da cultura infantil, seus espaços de sociabilidade 

e trocas, enfim como agentes ativos da vida social. Somente depois de alguns anos é 

que surge outra publicação importante no reconhecimento da criança como ator 

social. José Martins, (1991) lança o livro “O massacre dos inocentes” que reúne textos 

nos quais a criança é a “testemunha da história”. Nestes textos, o autor apresenta o 

que as crianças falam, pensam e dizem acerca do ser criança em contextos diversos, 

muitas vezes difíceis. Desde então a produção científica sobre a infância, no Brasil, tem 

sido caracterizada por estudos empíricos que refletem aspectos da educação infantil, 

os problemas sociais da infância e o desrespeito à criança como sujeito de direitos, por 

parte do Estado (Quinteiro, 2002). 

1.2Entre o ser em devir e o ator social: o ofício de criança 

Elegemos dois termos como essenciais para a compreensão da infância: 

processo e construção. Ambos associam à categoria infância a ideia de movimento, 

dinamicidade e complexidade. A construção do ator social criança é um processo que 

abriga experiências diversas, culturalmente, socialmente e subjetivamente. Ao mesmo 
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tempo em que constrói a sua individualidade, sua subjetividade e suas representações 

acerca da realidade, a criança participa de uma série de experiências sociais as quais 

deve gerenciar, junto aos seus pares, as instituições sociais, e entre as gerações que a 

cercam. O “ofício de criança” nos traz uma dimensão plural da infância e de suas 

instâncias socializadoras que demarcam o papel ativo das crianças naquilo que a 

sociedade estabelece (Sarmento, 2005; Sirota, 2001). Para compreendermos esse 

ofício temos que ter em vista o que certo número de trabalhos científicos já apontou 

(cf. Sirota, 2001): a infância é uma construção social, ou seja, um componente 

estrutural e cultural de um grande número de sociedades, portanto existem modos 

diversos de construção da infância. As crianças são atores sociais plenos, pois são ao 

mesmo tempo produtores e produtos dos processos sociais. A infância é uma categoria 

sociológica que não desaparece, apesar de seus membros mudarem constantemente. 

Considerada uma categorial social do tipo geracional (Sarmento, 2005), a 

infância é o que permanece, podendo ser definida tanto em seus aspectos 

demográficos, quanto econômicos; as crianças são os atores que preenchem a 

categoria, são aqueles que passam e mudam continuamente a faceta histórica da 

infância. Portanto, apesar da categoria infância permitir certa homogeneização em sua 

análise, também comporta uma grande diversidade já que é composta de crianças que 

vivem em condições e culturas diversas. “As crianças, todas as crianças, transportam o 

peso da sociedade que os adultos lhes legam, mas fazendo-o com a leveza da 

renovação e o sentido de que tudo é de novo possível” (Sarmento, 2002, p.2). 

O percurso que as várias representações de infância foram assumindo, assim 

como as transformações ocasionadas nas vidas das crianças, é apresentado em 

consonância com as mudanças e avanços tecnológicos ocorridos no espaço midiático. 

A relação, que se estabelece entre infância e mídia, constrói, determina, reforça, ou 

evoca modelos de infância traçados ao longo da história.  

1.3 A construção do conceito de infância 

A compreensão da infância e o sentimento que ela nos desperta na 

contemporaneidade são construções relativamente recentes na história da sociedade. 

Apesar de ser objeto de discussão nas ciências sociais há algum tempo, colocá-la como 

objeto central dos processos de investigação decorre de uma série de transformações 
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que a ideia de infância sofreu através do tempo. A forma com que ela se fez notar e se 

inserir nos discursos sociais, políticos e científicos mudam de maneira significativa em 

função das diferentes organizações sociais estabelecidas no decorrer do tempo. 

As mais diversas categorias de pensadores discutiram o processo de construção 

dessa categoria social, dando origem a um bom número de trabalhos. Pesquisas como 

as de Ariès (2006), historiador francês, demonstram que a ideia de infância é uma 

invenção moderna. O autor analisa o lugar ocupado pela criança na sociedade 

medieval, ou melhor, o não lugar da criança nessa sociedade. Ele chega à conclusão de 

que a infância, nesse período, não era considerada uma etapa diferenciada e, menos 

ainda, uma fase decisiva na constituição do sujeito.  

 

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento da 
infância não existia – o que não quer dizer que as crianças fossem negligenciadas, 
abandonadas ou desprezadas. O sentimento da infância não significa o mesmo que 
afeição pelas crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto. Essa consciência não 
existia. (Ariès, 2006, p.99) 

 

O trabalho de Ariès vem sendo bastante criticado, primeiro pela fragilidade de 

sua análise das fontes iconográficas: ignorando a forma como a arte parecia mediar à 

realidade, pois na época medieval talvez não existisse o interesse de incluir a criança 

em suas representações artísticas, já que os temas abordados eram eminentemente 

religiosos, e os artistas tinham a preocupação de transmitir o status daqueles que 

eram retratados; além disso, a análise de Ariès parece partir de referências centradas 

no presente, deixando brechas para que se questione a possibilidade da existência de 

uma infância diferente daquela que reconhecemos em nosso tempo. Tratando-se de 

uma construção cultural é provável que a sociedade medieval tivesse alguma 

concepção de infância, porém imprecisa, e muito provavelmente diferente da nossa. 

(Heywood, 2004).  

Mesmo bastante criticado, o trabalho de Ariès inaugura um vasto campo de 

pesquisas e debates quando apontam aspectos polêmicos para os estudos da infância: 

que as crianças eram inseridas no mundo adulto em idade precoce, que a educação 

tem um papel importante na construção do conceito de infância, além de trazer à cena 
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a representação da criança como um adulto em miniatura, imagem retomada por 

Postman (1999), quando este propõe que a infância estaria desaparecendo. 

O processo de construção do conceito de infância proposto por Postman 

explora a mesma ideia de Ariès, de que a infância é uma invenção moderna, 

descrevendo sua evolução desde a idade média. Nesse percurso, o autor aponta as 

tecnologias como determinantes para a existência da infância, assim como para seu 

desaparecimento.  

Postman (1999) inicia afirmando que apesar de não sabermos exatamente o 

que os gregos concebiam acerca da infância na antiguidade, não poderíamos deixar de 

reconhecer a importância que conferiam à educação, pois na Grécia Antiga havia uma 

grande variedade de escolas: ginásios, colégios de efebos, escolas de retórica e escolas 

elementares onde eram ensinadas noções de aritmética e leitura. Nesse sentido, 

mesmo que os gregos tenham dado pouca importância à infância, como uma categoria 

especial, contribuíram para gerar o prenúncio da ideia de infância, afinal, “onde quer 

que haja escolas, há consciência, em algum nível, das peculiaridades dos jovens” 

(Postman, 1999, p.21). 

Ainda fazendo referência à antiguidade, é possível que os romanos tenham 

tomado emprestada dos gregos a ideia de escolarização, quando começaram a 

estabelecer uma conexão entre a criança em desenvolvimento e a noção de vergonha. 

Esse foi um passo essencial, considerado por Postman, na construção do conceito de 

infância. “A questão é, simplesmente, que sem uma noção bem desenvolvida de 

vergonha a infância não pode existir.” (Postman, 1999, p.23). Os romanos defenderam 

a necessidade de resguardar a infância de assuntos, hábitos e práticas que deveriam 

ser exclusivas dos adultos. Imprimindo na criança sentimentos de vergonha em seu 

processo educacional traçaram uma linha divisória entre a infância e a idade adulta. 

Essa fronteira era atravessada quando as crianças eram alfabetizadas, aprendiam boas 

maneiras e adquiriam consciência do que era considerado correto em sua cultura. 

As invasões bárbaras e o declínio do Império Romano teriam trazido mudanças 

relevantes para a construção da noção de infância: ela desaparece, pois desaparece a 

educação formal, desaparece a capacidade de ler e escrever, a vergonha e, portanto, a 

própria noção de infância tal como vinha se configurando até então (Postman, 1999). 

Por desaparecimento da capacidade de ler e escrever entende-se a restrição do uso do 
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alfabeto romano a um grupo privilegiado de pessoas. A Igreja Católica, como forma de 

manter o controle sobre uma população diversificada e numerosa, sobre suas ideias e 

organização, estimulou o acesso restrito à alfabetização a seus clérigos que formavam 

uma “corporação de escribas” que monopolizavam a transmissão do saber intelectual. 

Nesse contexto, na Idade Média, todas as interações sociais aconteciam oralmente.  

Se num mundo letrado, ser adulto significa ter acesso a um código simbólico 

que esconde os segredos culturais, num mundo não letrado não há necessidade de se 

distinguir infância e idade adulta, pois os poucos segredos que possam existir não 

necessitam de decodificação específica para compreendê-los. Sem a necessidade de 

ler e escrever desaparece a necessidade de escolas e educação primária. O modo de 

aprender medieval é a oralidade, ou o desenvolvimento da prática de algum ofício. 

(Postman, 1999). 

A proposta apresentada por Postman (1999) é que a infância inserida numa 

rede social marcada pela oralidade, livre de instituições segregadoras, convivendo com 

adultos em quase todas as práticas sociais, teria perdido pouco a pouco a sua 

especificidade. Nesse ambiente, onde a informação se oferecia ao acesso de todos de 

forma indiferenciada, tanto a ordem hierárquica instituída pela educação formal teria 

desaparecido, quanto à inocência assegurada à criança a partir de certos cuidados que 

lhe eram destinados. A ideia de infância se fez então desnecessária uma vez que de 

nada a criança era poupada e nada mais lhe era específico (Ariès, 2006; Postman, 

1999). 

Para Postman, a infância ressurge com as mudanças sociais provocadas pela 

criação da prensa tipográfica. Mudanças não só na forma de comunicar novas ideias, 

mas nos pensamentos e na organização social. As mudanças provocadas pelo 

surgimento de novas tecnologias da comunicação parecem ter efeitos na estrutura dos 

interesses, no caráter dos símbolos, e na natureza das comunidades (Innis citado por 

Postman, 1999). O surgimento da tipografia, consequentemente, a necessidade de re-

socializar a alfabetização, instituiu um parâmetro claro e objetivo para diferenciar 

adultos e crianças: os primeiros seriam aqueles que sabem ler e escrever; as últimas, 

aquelas que deveriam passar por um processo de aprendizado lento e gradual, até 

adquirirem este saber.  
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A tipografia criou um novo mundo simbólico que exigiu, por sua vez, uma nova 
concepção de idade adulta. A nova idade adulta, por definição, excluiu as crianças. E 
como as crianças foram expulsas do mundo adulto, tornou-se necessário encontrar um 
outro mundo que elas pudessem habitar. Esse outro mundo veio a ser conhecido como 
infância. (Postman, 1999, p.34) 

 

Já na sociedade medieval não havia necessidade da ideia de infância, pois todos 

podiam compartilhar o mesmo ambiente e as mesmas informações. 

Ariés nos apresentou a representação da criança como um adulto em 

miniatura. Com a tipografia essa representação vai aos poucos se transformando. Uma 

nova concepção da idade adulta estava sendo proposta, essa idade precisava ser 

conquistada. Para se tornar um adulto, a criança deveria aprender a ler, os jovens 

precisavam ser preparados, precisavam de educação. A criança passa então a ser 

representada como um adulto em formação. As escolas tornaram-se uma necessidade 

e com elas foi reinventada a infância. 

Nos séculos XVI e XVII, a infância foi definida pela frequência escolar e o 

estabelecimento da educação gradual: o primeiro estágio da infância terminava com o 

domínio da fala, o segundo começava quando a criança iniciava o processo de 

aprendizagem da leitura, depois o da escrita. A infância passou a ser percebida como 

uma categoria social e intelectual com estágios perceptíveis a partir dos níveis de 

capacidade de realização simbólica. 

A ideia que nos passam Postman e Ariès é que o longo processo de 

escolarização tem como função ensinar às crianças a via de acesso aos saberes do 

mundo adulto e ao mesmo tempo prepará-las para esse mundo num processo de 

disciplinarização das condutas.  

A escola, neste cenário, torna-se uma instituição social que constrói e define o 

que é ser criança, e uma criança de determinada idade (Buckingham, 2007). Para que a 

realização dessa tarefa se tornasse possível, a criança deixou de ser misturada aos 

adultos e de aprender a vida diretamente através dos contatos e experiências que 

travava junto a eles. Essa segregação deve ser interpretada como uma das faces do 

grande movimento de moralização promovido pelos reformadores católicos ligados à 

Igreja, às leis e ao Estado, com a cumplicidade sentimental das famílias. 

Acompanhando o surgimento da noção moderna de infância, surge também a 

família moderna. A nova família desempenha uma função afetiva, reformulando o 
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relacionamento entre pais e filhos. Os pais passaram a ser tutores, guardiões e 

protetores das crianças. Enquanto a família antiga organizava-se em função da 

conservação dos bens, da prática comum de um ofício e da proteção da honra e das 

vidas, a nova família desenvolve expectativas e responsabilidades quanto à educação e 

a moral das crianças (Ariès, 2006). A sociedade instruída torna necessário o 

ressurgimento do sentimento de vergonha, um mecanismo imprescindível para a 

imposição da moral e o controle dos impulsos do corpo e da sexualidade. Segundo 

Elias citado por Postman (1999), quando a infância moderna tomou forma, a sociedade 

começou a desenvolver uma série de segredos a serem escondidos das crianças: sobre 

as relações sexuais, mas também sobre dinheiro, violência, morte, doenças, inclusive 

determinadas palavras eram evitadas. A infância passou a habitar um novo mundo 

simbólico só dela, evitando assuntos que antes, na idade média, faziam parte do 

cotidiano. 

A infância na Modernidade é um fato social que se institucionalizou, em parte 

com a decorrência do regime escolar, com a concepção moderna da família e o lugar 

que a criança passou a ocupar no espaço familiar, mas também com toda a produção 

técnica e literária sobre e para a criança. Apesar do parêntese criado pela forte 

industrialização, durante os séculos dezoito e parte do século dezenove, quando as 

crianças das classes mais baixas tornaram-se a mão de obra dos parques industriais 

(condição que persiste ainda em muitas partes do mundo), a infância firmou-se como 

direito inato do homem. Desde então as crianças vestiram suas próprias roupas, leram 

a sua própria literatura e brincaram com os seus próprios jogos.  

Tudo isso dentro de um espaço sociocultural específico, cercado por teorias 

desenvolvidas por grandes pensadores, por técnicos (psicólogos, pedagogos, pediatras, 

etc.) e normas (estatutos, cartilhas e manuais) criadas para garantir o seu bom 

funcionamento. Argumentos como o de Locke apontavam, no século XVIII, o grande 

compromisso que a educação tinha no desenvolvimento da criança, já que ao nascer, a 

mente da criança era uma folha em branco, uma tabula rasa, na qual pais e 

educadores inscreveriam conhecimento e o principio da moral (Heywood, 2004; 

Postman, 1999). Na contramão dessa ideia, Rousseau afirmava que a criança é 

importante em si mesma e não um meio para um fim, ou adultos imperfeitos, e ainda 

que a infância é o momento em que o homem mais se aproxima do estado da 
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natureza. Ainda podemos agregar as ideias de Freud, na Psicologia, sobre a 

constituição subjetiva do sujeito, que passa pelo desenvolvimento da sexualidade 

infantil, o processo de castração e sublimação de suas pulsões e a construção de uma 

estrutura psíquica gerada a partir das relações estabelecidas entre a criança, seus pais 

e a cultura. E o pensamento de Dewey sobre Educação, que coloca a importância de se 

reconhecer a criança como ela é, e não como será e de considerar a criança como 

sujeito participante da construção progressiva de seu conhecimento (Dewey, 2011; 

Freud, 2006; Postman, 1999).  

A forma como Postman apresenta a construção da ideia de infância está 

fortemente associada ao avanço da tecnologia, ao processo de escolarização e 

moralização da criança. É uma noção de infância calcada pelos adultos que buscam 

manter o controle desse processo, uma vez que estabelecem modos de ser e agir da 

criança. Para Postman o próprio conceito de infância tende a desaparecer quando esse 

controle se fragiliza. De acordo com ele, a revolução tecnológica, tendo a televisão um 

papel de extrema importância nesse processo, tirou da família e da escola a 

possibilidade de controle e (quase) exclusividade na transmissão da informação, 

alterando a sua quantidade e qualidade, bem como as condições e efeitos de sua 

recepção pela criança. A televisão expõe, é um meio visual, os segredos do mundo 

adulto não estão mais escondidos. Sem segredos, a vergonha deixa de ser um 

importante meio de controle social. 

 

A televisão destrói a linha divisória entre infância e idade adulta de três maneiras, 
todas relacionadas com sua acessibilidade indiferenciada: primeiro porque não requer 
treinamento para apreender sua forma; segundo porque não faz exigências complexas 
nem à mente nem ao comportamento; e terceiro porque não segrega seu público. 
Com a ajuda de outros meios eletrônicos não impressos, a televisão recria as 
condições de comunicação que existiam no século XIV e XV. [...] O novo ambiente 
midiático que está surgindo fornece a todos, simultaneamente, a mesma informação. 
A mídia eletrônica acha impossível reter quaisquer segredos. Sem segredos, 
evidentemente, não pode haver algo como a infância (Postman, 1999, p. 94). 

 

A infância está desaparecendo, declarou Postman. Vários são os sinais: sua 

inocência, seus trajes, suas brincadeiras, estão dando lugar à homogeneização de 

gostos e estilos de crianças e adultos no que se refere às vestimentas, ao lazer, ao 

entretenimento, à alimentação, à linguagem, além do crescente índice de 
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marginalidade e erotização infantil. A representação da infância que Postman nos 

apresenta, no final do século XX, retoma a imagem, agora projetada na mídia, do 

adulto em miniatura.  

Não podemos negar a importância das mídias eletrônicas na construção de 

modelos de representações da infância, mas será suficiente para defendermos que a 

infância estaria desaparecendo?  

Se entendermos a infância como sendo “histórica, cultural e socialmente 

variável” (Buckingham, 2007), não podemos acolher uma posição tão determinista 

acerca da manutenção, ou desaparecimento, dessa categoria social. Consideramos a 

possibilidade de que a infância estaria somente assumindo uma nova feição, em 

virtude das transformações socioculturais que vivencia. 

1.4 A infância contemporânea 

A infância contemporânea nasce no mundo globalizado, fenômeno econômico 

e cultural que traz importantes mudanças para a sociedade também nos aspectos 

políticos e sociais. A sociedade globalizada é predominantemente informacional, tendo 

como base uma infraestrutura calcada no desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação e informação (Castells, 2003). Dessa forma, a informação passa a ser o 

recurso que possibilita a renovação do trabalho e dos investimentos econômicos. 

Como a globalização designa um amplo processo de transformações ainda em 

andamento, nos parece complexo fechar um conceito e definir suas características, 

porém podemos apontar que envolve a integração de mercados internacionais, na 

qual fronteiras econômicas e culturais são diluídas, remetendo à uniformização de 

ideias, valores e atitudes, à integração de grandes blocos econômicos (como o 

Mercosul e a União Europeia) e ao comando da economia por grandes corporações 

(como Microsoft e Apple, por exemplo). É possível encontrarmos jovens com as 

mesmas atitudes, e usando roupas das mesmas marcas no Brasil, em Portugal e no 

Japão. A “redução das distâncias” e a “informação em tempo real” são as grandes 

premissas que as tecnologias da informação e comunicação trazem para a sociedade 

globalizada.  

Por outro lado, a busca da homogeneidade faz com que as diferenças “saltem 

aos olhos”. A globalização também exclui, pois exige: grandes investimentos 
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tecnológicos, especialização no comando dessas tecnologias e desenfreado ritmo de 

atualização e adequação dos serviços. Do ponto de vista econômico, o desemprego e a 

perda de direitos sociais e trabalhistas, ampliam a sensação de insegurança do 

trabalhador e dos jovens em busca de mercado de trabalho. No âmbito social e 

cultural, a exposição das diferenças acaba por ampliá-las em movimentos nacionalistas 

e xenófobos. Na sociedade contemporânea vemos crescer “em tempo real e sem 

fronteiras” o desemprego, a violência, a exclusão social, o individualismo, o 

consumismo em escala global (Barra, 2004). 

Longe de entendermos esses fatores como contraditórios, a globalização 

econômica necessita da fragmentação política dos pequenos Estados para acontecer, a 

integração precisa da divisão, a homogeneidade e a diferenciação são duas faces de 

um mesmo processo (Bauman, 1999). Além disso, a mobilidade sem fronteiras e a 

rapidez são características da sociedade pós-moderna, juntamente com o 

engrandecimento das forças de mercado, que não estão em lugar nenhum e estão em 

toda parte, afetam a organização da vida cotidiana. Toda essa fluidez faz com que a 

incerteza e a insegurança tenham cada vez mais espaços nos modos de vida 

contemporânea (Bauman, 1998).  

Percebemos que a sociedade de produtores torna-se a sociedade pós-moderna 

de consumidores, transformando as relações humanas, agora envoltas e muitas vezes 

determinadas pela forma como os indivíduos se relacionam com os objetos de 

consumo. A sociedade de consumidores dirige-se aos indivíduos na condição de 

consumidores, assim como avalia, recompensa ou penaliza seus membros a partir da 

forma como estes respondem ao seu chamado (Bauman, 2008).  

 

A “sociedade de consumidores”, em outras palavras, representa o tipo de sociedade 
que promove, encoraja, ou reforça a escolha de um tipo de vida e uma estratégia 
existencial consumista, e rejeita todas as opções culturais alternativas. Uma sociedade 
em que se adaptar aos preceitos da cultura de consumo e segui-los estritamente é, 
para todos os fins e propósitos práticos, a única escolha aprovada de maneira 
incondicional. Uma escolha viável e, portanto plausível – e uma condição de afiliação 
(Bauman, 2008, p. 71). 

 

Na sociedade de consumidores a lógica da mercadoria envolve desde os objetos 

até as instâncias culturais da sociedade, nesse sentido até mesmo aspectos subjetivos 
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das pessoas passam a ter valor de troca. Assim já não é possível separar o econômico 

do cultural, pois as imagens, as representações, a cultura e até sentimentos e 

estruturas psíquicas passam a fazer parte do contexto econômico da sociedade de 

consumo. A cultura passa a atuar no significado do valor econômico, ou seja, não se 

compra mais o objeto pelo seu valor de uso, mas pelo seu valor de troca, aquilo que 

ele promete, a forma como seduz o consumidor (Baudrillard, 1995). A sociedade de 

consumidores tem como valor característico, a partir do qual todos os outros poderiam 

se justificar, a promessa de uma vida feliz. Uma felicidade instantânea, num perpétuo 

aqui e agora (Bauman, 2008), tal como promete a campanha publicitária de uma 

conhecida marca de cartões de crédito “porque a vida é agora”.  

A sociedade contemporânea é ainda caracterizada pelos excessos: de imagens, 

de informações, de objetos, assim como pela efemeridade de seus objetos e a 

globalização de modos de vida e de costumes. O consumo seria uma forma de 

compartilhar códigos e símbolos, independente da etnia, classes sociais e nações 

(Canclini, 2001). 

Sempre nos é apresentado algo de novo associado à promessa de satisfazer 

todos os nossos desejos, essa dinâmica alimenta uma insatisfação constante, mas ao 

mesmo tempo, nos coloca em movimento em busca de novos desejos, esta é a 

característica dessa sociedade voltada para o consumo: a promessa da realização dos 

desejos e a contínua insatisfação das pessoas, “[...] a promessa de satisfação só 

permanece sedutora enquanto o desejo continua insatisfeito” (Bauman, 2008, p.63). O 

tempo da sociedade contemporânea é o tempo do individualismo, dos excessos, da 

efemeridade, mas também das desigualdades bem demarcadas, medidas pelos 

sucessos e os fracassos daqueles que tentam alcançar a felicidade prometida. Além 

disso, a busca da felicidade instantânea evidencia as infelicidades (como: estresse, 

depressão, falta da autoconfiança, incertezas, longas jornadas de trabalho...). 

Da mesma forma somos impulsionados a nos inscrever no mundo do consumo 

tecnológico e midiático sob pena de nos tornamos invisíveis. A mídia tem um papel 

importante na produção de significados, mediando a realidade e transformando as 

vivências em representações, inclusive das relações sociais, que passam a acontecer 

também de forma mediada. As novas tecnologias podem ser vistas como proponentes 

de novas maneiras de formar vínculos, permitindo liberdade de estilos de modo 
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seguro, porém elas também oferecem uma forma rápida de desconexão e 

rompimentos “sem problemas”, o que representaria, nos contornos da sociedade de 

consumidores, a possibilidade de se livrar do indesejado de forma fácil e indolor 

(Bauman, 2008). 

Para Baudrillard (1991), na sociedade pós-moderna de consumidores, os signos 

não precisam estar colados àquilo que representam, ou seja, os signos vão perdendo 

pouco a pouco o contato com o real, produzindo o domínio do simulacro. Aquilo que é 

produzido no âmbito do mundo virtual possibilita a construção de uma realidade 

artificial que, tendo como base o desenvolvimento do suporte tecnológico, parece ser 

mais real do que a realidade. O virtual é um simulacro, algo falso que parece ser real, 

ou seja, o que se coloca em questão é a possibilidade de estar havendo um 

deslocamento da experiência concreta para a vivência do simulacro da experiência, no 

qual a criança recebe representações prontas que não necessariamente proporcionam 

o diálogo com a sua realidade social. A representação à medida que vai perdendo o 

contato com o real passa por várias etapas: de reflexo de uma realidade básica, a 

dissimular e perverter a realidade, para mais tarde esconder uma falta de realidade, 

até chegar ao estágio de ser seu próprio simulacro. As experiências e objetos 

simulados tendem a ser mais reais do que a própria realidade, caracterizando o que 

Baudrillard chamou de hiper-realidade (Baudrillard, 1991). 

É nesse cenário que a infância contemporânea se constrói: de consumo, de 

espetáculo midiático, tecnológico, rápido, efêmero, em que o tempo flui, em que “Há 

mudança, sempre há mudança, nova mudança [...] cada movimento vivido está prenhe 

de um novo começo e de um novo final *...+” (Bauman, 2007, p. 88). 

1.5 O lugar da infância na sociedade contemporânea 

A infância contemporânea é filha da fluidez e da rapidez e como em outras 

épocas ela se transforma assumindo novos contornos. Esse processo de transformação 

hegemônica, em parte sustentado pelo desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação e informação, ao mesmo tempo em que impõe aspectos que normatizam 

e representam a infância, fenômeno global, apresenta sua pluralidade.  

No movimento de transformação cultural do mundo globalizado, na 

transformação da sociedade contemporânea com vistas ao consumo, os vários 
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discursos que permeiam a infância e seus modos de ser apontam semelhanças e 

diferenças nas diversas culturas, ou ainda nos diversos estratos sociais.  Nesses 

discursos, apontamos a infância como o período de cuidados e proteção, nos quais a 

criança é representada como a promessa para o futuro e como tal deve ser amada e 

respeitada em sua especificidade. Também apontamos uma infância independente, na 

qual as crianças são entendidas como cidadãs com direitos. Paralelamente surgem 

imagens de infâncias marcadas por todo tipo de desigualdade, violência e destrato, nas 

quais crianças buscam a possibilidade de um futuro.  

Além da marcante condição da criança como mercadoria, não só no stricto 

senso, como nos casos de exploração sexual, tráfico de crianças, etc, as crianças 

também são apresentadas como cidadãs, defendendo o seu direito ao consumo, e à 

escolha de bens e produtos, precedendo qualquer outro tipo de direito já constituído. 

A criança passa a ser ator na sociedade de consumidores, nesse sentido apresentam-se 

muitos discursos que abordam o consumo e o papel da mídia no processo de 

“adultização” infantil (Postman, 1999; Steinberg & Kincheloe, 2004), que não 

permitem negligenciar o espaço criado pelas estruturas de marketing para acolher e se 

dirigir à criança. A criança passa a participar da economia, não só como força de 

trabalho (como no caso do trabalho infantil), mas também como segmento de 

mercado, vendendo ou comprando produtos destinados agora exclusivamente para 

elas; de um lado a criança como celebridade, do outro a criança como consumidora; 

imagens e representações que confrontam claramente o modelo de infância traçado 

na modernidade. 

Além disso, autores como Steinberg e Kincheloe (2004) afirmam que os 

próprios modelos de infância são divulgados midiaticamente como receitas prontas, 

ensinando às crianças a viver a infância por meio da mídia e do consumo. A infância, 

segundo os autores, seria produzida, não mais pelas culturas locais, passando de 

criança a criança, mas seria inventada pelos adultos e por grandes corporações. Na 

sociedade contemporânea marcada pelo consumo, as crianças são potencialmente 

consumidoras, portanto a infância passa a ser definida como público-alvo (Steinberg & 

Kincheloe, 2004). Essa estratégia é sustentada pela própria sociedade que tendo se 

organizado em torno do consumo necessita formar o maior número de consumidores 

(Bauman, 2008). As crianças participam ativamente da sociedade de consumo, 
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inclusive no que se refere ao consumo de artefatos tecnológicos, na busca de 

visibilidade e pertencimento a uma sociedade que visa não só à aquisição de bens 

materiais, mas também a aquisição de significados e representações que permitem a 

busca da satisfação de desejos, tanto quanto a busca de uma identidade (Momo, 

2008). 

Na sociedade contemporânea as instâncias socializadoras da infância são 

redefinidas e as crianças passam a ocupar novos lugares na sociedade. (Barra, 2004; 

Sarmento, 2004). A escola, instituição voltada para a socialização da criança e a 

educação dentro de determinados padrões, passa a ser cenário de trocas culturais, 

colocando a ação da escola em crise entre duas posições antagônicas: a escola 

autoritária e disciplinadora ou a “educação para a cidadania” e a busca da autonomia 

da criança.  

A família também sofre transformações em sua estrutura, cada vez menos 

crianças são concebidas e os adultos têm pouco tempo dedicado a elas, apesar dos 

discursos de valorização dos vínculos familiares. A solução encontrada é que esse 

tempo deve ter “qualidade”, já que não temos “quantidade”. A criança desempenha 

novos papéis e habita novos lugares, pois são criadas outras formas de controle e 

ocupação do seu tempo, como as escolas de formações complementares, escolas de 

esportes, espaços próprios destinados ao lazer, com regras e controles baseados na 

disciplina, e não na liberdade e na espontaneidade que a maioria dos discursos 

enaltece (Sarmento, 2004). 

Para as crianças contemporâneas, as mudanças ocorrem marcadamente no seu 

cotidiano, na dinâmica familiar, nas relações com a escola, e ainda na relação das 

crianças com os meios de comunicação e informação.  

Na contemporaneidade, era da informação e das tecnologias, as crianças 

também são apresentadas como desbravadores, que sem medo das novidades 

enfrentam com ousadia e criatividade o desconhecido (Barra, 2004). As crianças 

contemporâneas buscam a autonomia, estão motivadas para desenvolver sua própria 

forma de aprender e de interagir com o mundo adulto, acrescentando elementos 

novos à cultura (Corsaro, 2011). 
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1.6 A infância digital 

A proposta de representação da infância como desbravadores de novas formas 

de conhecimento, em parte deriva da perspectiva, contrária a adotada pelos 

defensores da morte da infância, de que as tecnologias digitais possibilitam novas 

formas de cultura e comunicação interativas. Os computadores e mais fortemente a 

internet teriam um enorme potencial para a educação, pois oferecem à criança 

oportunidades diferenciadas de comunicação, criatividade e de socialização.  

Da mesma forma que a televisão foi, e continua sendo, objeto de controvérsia 

no que se refere ao seu uso pelas crianças e ao seu lugar no contexto infantil, os 

computadores, na era contemporânea da globalização, e o uso da internet também 

são colocados em posição ambivalente quando pensados em sua relação com a 

infância.  

Se por um lado, a relação da criança com a internet, rede mundial de 

computadores, é objeto de uma visão positiva centrada na forma que se percebe as 

possibilidades de transformações culturais, ocupando a posição de um instrumento 

diferenciado nos processos de ensino-aprendizagem, ou como forma de dar mais 

liberdade às crianças, por ser democrática e interativa, ou seja, fugindo dos padrões de 

controle dos adultos; por outro lado, como objeto de entretenimento, o uso de 

computadores e a internet passam a ser objetos de uma visão pessimista e são 

consideradas influências negativas. Discursos técnicos apontam que o uso 

descontrolado pode causar mal ao cérebro, ao corpo, ao comportamento social, e 

incentiva comportamentos violentos ou imorais, podendo causar prejuízos à 

imaginação e ao desempenho escolar. Ainda assim, paradoxalmente, a tecnologia, em 

forma de entretenimento, é muitas vezes ofertada à criança como uma alternativa 

divertida e “segura” em compensação à impossibilidade de diversão em espaços 

públicos, considerados arriscados para crianças desacompanhadas.  

Nessas trajetórias paradoxais, percebe-se que as novas mídias são colocadas 

mais uma vez, em uma posição determinista no que concerne à nova ideia de infância; 

porém o panorama da relação da criança com as novas tecnologias da informação 

ainda se apresenta indefinido, apesar das várias pesquisas que estão se desenvolvendo 

na área, principalmente se lembrarmos que a criança é sujeito ativo na sua relação 
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com o meio, e isso inclui a forma como ela se apropria das tecnologias, como ela as 

está usando, o que estão criando com elas, e que espaço a criança permite que as 

tecnologias ocupem na realidade de suas vivências sociais. 

Na esteira do determinismo tecnológico, encontramos posições claramente 

otimistas sobre o uso das tecnologias pelas crianças e jovens. As crianças deixam os 

papéis de vítimas dos poderes negativos das mídias e passam a serem manipuladores 

de mídia, assumindo os papéis de agentes de transformação da sociedade. Alguns 

pontos são colocados como fundamentais para que essa inversão de papéis tenha 

acontecido. A internet é apresentada como ativa, democrática e interativa, permite a 

construção de novas redes sociais e comunidades, portanto seus usuários, os jovens, 

estariam se tornando criativos, independentes, confiantes, colaborativos, tolerantes e 

estariam construindo uma nova cultura totalmente diferente daquela da geração 

anterior (Tapscott, 2009). Esses pontos enfatizam os benefícios que as tecnologias 

digitais podem trazer para a aprendizagem das crianças, a possibilidade de liberdade 

que as crianças podem ter com a internet, pois com ela poderiam fugir do controle 

adulto. Nesse contexto, as crianças e os jovens são apresentados como naturalmente 

capazes de entender e manipular as novas tecnologias, pois já nasceram rodeados por 

elas, enquanto seus pais ainda sofrem para compreendê-las (Prensky, 2001a, 2001b, 

2010). 

Apesar de banir a ideia da criança como consumidora passiva de mídia, esse 

otimismo exagerado pode esconder questões mais desconfortáveis que passam pelo 

entendimento de como as tecnologias são concebidas, produzidas e comercializadas e 

como são usadas de fato pelas crianças. A internet, por exemplo, pode oferecer um 

espaço democrático, mas ao mesmo tempo sectário, o uso da tecnologia para fins 

educacionais, muitas vezes disfarça a manutenção de um ensino tradicional, além 

disso, o uso da internet e de novas mídias exigem determinadas competências que não 

nascem naturalmente com as crianças, mas que precisam ser desenvolvidas; nesse 

percurso a criança, assim como o adulto, experimenta tanto a frustração quanto a 

euforia (Buckingham, 2007; Selwyn, 2009).  

De modo algum se pode negar as mudanças ocorridas nas histórias da infância 

e em seus modos de representações, nem o papel das mídias nessas trajetórias, porém 

não de forma determinista, mas levando em conta as diversas maneiras como as 
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crianças constroem seus próprios significados, a forma como lidam com suas 

realidades culturais e seu complexo emaranhado de forças contraditórias, tanto 

políticas, sociais, quanto educacionais, que nos levam a perceber que as 

transformações da infância contemporânea, que estão a ocorrer, são complexas e 

ambíguas, afetando diferentemente os mais diversos grupos de crianças. Por ser um 

processo histórico e cultural, a ideia de infância avança, porém ainda sem contornos 

claramente definidos. Nesse contexto, afirma Buckingham: 

 

Não podemos trazer as crianças de volta ao jardim secreto da infância ou encontrar a 
chave mágica que as manterá para sempre presas entre seus muros. As crianças estão 
escapando para o grande mundo adulto - um mundo de perigos e oportunidades onde 
as mídias eletrônicas desempenham um papel cada vez mais importante. Está 
acabando a era em que podíamos esperar proteger as crianças desse mundo. 
Precisamos ter a coragem de prepará-las para lidar com ele, compreende-lo e nele 
tornar-se participantes ativas, por direito próprio. (Buckingham, 2007, p.295) 

 

A perspectiva de lidar com uma infância versada nas tecnologias digitais é fonte 

de preocupação para pais, educadores e pesquisadores, gerando a necessidade de 

aprofundar o conhecimento acerca de como esse fenômeno está a se desenvolver. 

Muitas pesquisas nasceram dessa preocupação. No panorama internacional 

academias, laboratórios de pesquisas, agências internacionais de estudos sobre a 

tecnologia, grandes corporações, convergem na preocupação de conhecer quem são 

essas crianças, como usam a internet, em que momento a utilizam, quais os riscos e 

oportunidades que são gerados pelo uso da internet. Com objetivos diferenciados, os 

adultos buscam respostas que os possibilitem pensar, compreender e se relacionar 

com essa infância. 

Importantes resultados foram colhidos desses inquéritos, que nos confirmam 

uma infância em estreita relação com as novas tecnologias, inclusive a internet. O 

Projeto Safer Internet Plus, por meio da rede EU Kids Online integra, desde 2006, 

investigadores que pesquisam o assunto nos países europeus. Em sua primeira edição 

(2006-2009), fizeram parte do projeto EU Kids Online, 21 países europeus, com o 

objetivo de identificar e avaliar o uso da internet pelas crianças, Os resultados 

apontaram para um crescimento do uso da internet pelas crianças e que o maior 
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percentual de aumento no uso aconteceu na faixa etária entre os 6 e 10 anos: 60% das 

crianças entrevistadas, em 2008, usavam a internet (Livingstone & Haddon, 2009). 

A partir dos resultados coletados, a segunda edição deste projeto (2009-2011) 

teve como objetivo identificar a forma como as crianças usam a internet, que 

competências e riscos surgem a partir do uso da internet e que conhecimento os pais 

têm sobre isso. Foram entrevistadas, em 2010, 25.142 crianças utilizadoras da 

internet, com idades entre 9 e 16 anos, e um de seus pais, em 25 países europeus. 

Dessas, 60% utilizam a internet todos os dias, ou quase todos os dias. Um terço das 

crianças com 9 ou 10 anos acessam a internet diariamente. O acesso se dá, em 87% 

dos casos, em ambiente domiciliar, muitas vezes no próprio quarto (49%), porém o 

acesso via dispositivo móvel também foi citado por 33% das crianças entrevistadas, o 

que pode indicar que o acesso acontece sem a supervisão dos pais. As atividades mais 

citadas pelas crianças internautas europeias são: realização dos trabalhos escolares 

(85%), jogar (83%), assistir videoclipes (76%) e trocar mensagens instantâneas (62%). 

Além dessas atividades, 59% das crianças entrevistadas têm um perfil numa rede 

social, dos que têm 9 ou 10 anos, 26% estão presentes nas redes, e 49% dos que têm 

11 ou 12 anos. A produção de conteúdos pelas próprias crianças tem valores mais 

baixos, sendo a atividade mais citada, postar imagens na rede (39%). 

Nesse mesmo inquérito foram levantados dados sobre a exposição a riscos e as 

competências desenvolvidas pelas crianças para evitá-los, assim como o conhecimento 

dos pais e as formas de mediação que utilizam com os filhos acerca do uso da internet. 

Considerando os vários tipos de riscos detalhados pelo inquérito, 41% das crianças 

entrevistadas já encontraram um ou mais desses riscos, porém apenas 12% delas se 

disseram incomodadas ou perturbadas por algo que encontraram na internet. A 

exposição ao risco não leva necessariamente a experiências nocivas, ou danosas, 

conforme citado pelas crianças. Dentre os riscos investigados pela pesquisa destacam-

se: a exposição a conteúdos pornográficos, sofrer bullying, receber de amigos 

mensagens ou imagens com apelo sexual (sexting), conhecer offline pessoas 

conhecidas online, exposição a conteúdos potencialmente nocivos (conteúdos 

discriminatórios, de ódio, pró-anorexia, automutilação, consumo de drogas ou 

suicídio), uso indevido de dados pessoais. Foi também considerado risco passível de 

causar dano o uso excessivo da internet, experiências como: negligenciar amigos, 
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trabalho escolar ou o sono, foram relatadas por 30% dos jovens entrevistados, com 

idades entre 11 e 16 anos.  

É importante salientar que grande parte dos pais das crianças que se 

expuseram a um desses riscos desconhece o fato: 40% dos pais entrevistados, cujos 

filhos já viram imagens sexuais, afirmam que eles não as viram, o mesmo acontece 

com as crianças que receberam mensagens desagradáveis ou prejudiciais, pois 56% 

dos pais afirmam que isso não aconteceu, e ainda 61% dos pais cujas crianças 

encontraram offline com um contato online desconhecem esse fato, apesar disso, 70% 

do total de pais entrevistados afirmaram conversar com as crianças sobre suas 

atividades na internet. (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011). 

Os dados consolidados pelo projeto EU Kids Online são referência num 

panorama mundial. Em vários outros países pesquisas se multiplicam apresentando 

valores semelhantes aos encontrados nos países europeus. Em 2009, a pesquisa A 

geração interativa na Ibero-América - Crianças e adolescentes diante das telas, 

realizada em 7 países americanos, entre eles o Brasil, entrevistou 25.467 estudantes. 

Os dados obtidos traçam perfis similares àqueles das crianças entrevistadas na Europa. 

Em países como Brasil, Argentina e Chile, mais de 50% dos jovens entrevistados, entre 

10 e 18 anos, confirmaram ter acesso à internet em casa, porém 95% dos jovens 

entrevistados disseram usar a internet. O ambiente domiciliar é o local habitualmente 

utilizado para acessar a internet (49%), em 32,6% dos casos o computador está 

localizado nos quartos das crianças. No Brasil esse número sobe: 38% das crianças de 6 

a 9 anos e 44% dos jovens de 10 a 18 anos, têm o computador no quarto.  

Um fator interessante apontado pela pesquisa (2009) é que o tempo que as 

crianças usam para navegar na internet foi retirado, em grande maioria dos casos, de 

outras atividades de lazer audiovisual, como assistir TV ou jogar videogames (43,4%). 

No Brasil esse número sobe para 53%. As atividades escolares (23,5%) e as atividades 

com os familiares (18,6%) foram substituídas em menor escala. As crianças brasileiras 

retiram ainda menos tempo dos estudos (18%) e da família (12%). Esses resultados 

apresentam uma tendência da criança a transferir a preferência de uma tela para 

outra, mantendo uma coexistência entre as atividades realizadas com as novas 

tecnologias e as atividades sociais e educacionais, mas ao mesmo tempo confirmam a 

inserção da criança no universo digital.  
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Além disso, as principais atividades desenvolvidas pelas crianças na rede são: 

comunicar (o uso do Messenger aparece como atividade para 70% dos entrevistados); 

conhecer (obter informação, pesquisar, são atividades desenvolvidas por 59% dos 

entrevistados); compartilhar (43% dos entrevistados dizem compartilhar fotos e 

vídeos); divertir-se (43% dos entrevistados dizem utilizar a internet para jogar) e 

consumir (6% dos entrevistados dizem utilizar a internet para realizar compras). O 

computador aparece para 72% dos jovens brasileiros entrevistados como a plataforma 

mais utilizada para jogar, sendo que 45% deles jogam em rede (Sala & Chalezquer, 

2009). 

Diante desse panorama, o Comitê Gestor da Internet no Brasil apresentou o 

resultado da pesquisa TIC Crianças 2010, realizada com 2.516 crianças de 5 a 9 anos, 

em ambiente domiciliar. Os resultados encontrados mais uma vez confirmam os dados 

internacionais. Há um crescimento do uso da internet pelas crianças mais jovens, 27% 

das crianças entrevistadas afirmaram já ter utilizado a internet, dessas 29% participam 

de redes sociais como orkut e facebook. O domicílio continua sendo o local mais citado 

de onde acessam a internet (47%), enquanto as escolas (33%) e lan houses (27%) 

apresentam resultados semelhantes. Ainda assim, para as crianças brasileiras o 

professor tem um papel de destaque no que concerne à orientação para os primeiros 

contatos da criança com o computador. 21% das crianças entrevistadas têm o 

computador em seu próprio quarto, o que permite maior privacidade no uso do 

computador, consequentemente menor controle parental. As atividades mais 

desenvolvidas na internet, segundo os resultados obtidos são: os jogos online (90%) e 

as pesquisas escolares (45%), logo depois são citadas atividades de entretenimento, 

tais como assistir vídeos e desenhos online (34%) e o uso das redes sociais (29%). É 

importante salientar que 25% das crianças entrevistadas afirmaram já ter sentido 

medo ou algum perigo na rede, essa proporção aumenta com a idade, aos 5 anos a 

proporção é de 9%, aos 9 anos sobe para 33%, a percepção de perigo pode estar 

relacionada ao desenvolvimento cognitivo e de outras habilidades no uso da internet. 

Os resultados também apresentam que 39%, das crianças entrevistadas, usam a 

internet sozinha, porém os pais que também utilizam a internet tendem a mediar mais 

o uso dos filhos, tendo como método mais mencionado a orientação por meio do 
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diálogo (40%), sendo que 21% dos pais entrevistados declaram não fazer nenhum tipo 

de controle ou restrição no uso da internet (Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2011). 

As diversas pesquisas citadas chamam a atenção para as várias possibilidades 

geradas pelo uso da internet, como interação social, obtenção de informações e 

produções de conteúdos, porém salientam em grande parte, os riscos a que os jovens 

estão expostos quando utilizam a rede. Segundo as 9.636 crianças (38%), das 25.142 

entrevistadas pelo grupo EU Kids Online (2013), os conteúdos que mais as incomodam 

no uso da internet são principalmente a pornografia (22%) e a violência (18%). Esses 

conteúdos são frequentemente percebidos como perturbadores, quando são 

mostrados com imagens reais ou altamente realistas, como as associadas aos vídeos 

do site de compartilhamento youtube (citado por 32% das crianças). A menção de 

outros riscos aumenta significativamente com a idade, a partir de 9 a 12 anos, as 

crianças tornam-se mais preocupadas com riscos de conduta, como o bullying ou outro 

tipo de conduta indesejável e de contato, tais como a possibilidade de contatos 

inapropriados, com pessoas fingindo ser outra pessoa, ambos associados ao uso de 

redes sociais como o facebook (Livingstone, Kirwil, Ponte, & Staksrud, 2013). 

Apesar das crianças já estarem, de alguma maneira, atentas ao fato da internet 

também comportar riscos, ainda há o desconhecimento de formas de proteção que 

podem ser adotadas, ou mesmo conhecendo alguns dispositivos de segurança, tais 

como: não fornecer dados pessoais, recusar contatos com estranhos, navegar em sites 

conhecidos, eles nem sempre são postos em prática (Monteiro, 2011). 

Ainda devemos salientar que as pesquisas citadas também apontam uma 

discrepância entre o discurso dos pais e as respostas apresentadas pelas crianças. Os 

pais parecem não perceber a diversidade de atividades desenvolvidas pelas crianças na 

internet, principalmente relativas às atividades lúdicas, de comunicação e consumo, 

colocando maior destaque nas atividades escolares e educativas, desconhecendo as 

atividades de risco que as crianças se submetem (Comitê Gestor da Internet no Brasil, 

2011; Livingstone et al., 2011; Symantec, 2011). 

O uso das mídias eletrônicas e digitais avança no cotidiano das crianças, porém 

acreditamos que a consequência deste fenômeno dependerá, em muito, das formas 

como as crianças estão a utilizá-las, e em que contexto. Segundo Buckingham e Willett 

(2006), podemos questionar inclusive a existência de uma geração digital, já que a 
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presença e o uso que fazemos das tecnologias afetam a todas as pessoas, de forma 

mais ou menos intensa, no entanto podemos falar de uma infância que usa e se 

relaciona com tecnologias digitais, transformando e criando a sua própria cultura. 

1.7 Culturas da infância 

As múltiplas ideias de infância presentes na contemporaneidade compartilham 

os mesmos espaços e tempos, porém independente do discurso assumido, a infância 

não deixa de ser o lugar e o espaço da criança. Este lugar está desenhado na sociedade 

globalizada, construído ao longo de sua história, em parte pela relação estabelecida 

desse mundo com o mundo adulto, doutra parte pela produção de uma cultura infantil 

com identidade própria, constituída a partir das interpretações e simbolizações do real 

produzidas pelas próprias crianças.  

Por isso não é possível considerar hoje a criança como um ser passivo e a 

infância como uma mera fase da vida do individuo. Responsável pela construção de 

sua cultura, distinta do mundo adulto, a criança é o ator social, sujeito concreto que 

preenche e esvazia, num movimento constante, a categoria social conhecida como 

infância (Sarmento, 2002). 

As crianças são protagonistas na construção das culturas infantis. As culturas da 

infância surgem nas práticas cotidianas, são elaboradas e reelaboradas nas práticas 

sociais e culturais de cada grupo de crianças, e são historicamente significadas. As 

crianças estão em contato com realidades diversas, e é a partir delas que encontram 

elementos para a construção de sua identidade pessoal e social, nos cruzamentos e 

relações que estabelecem entre os diversos elementos que compõem os contextos 

onde se encontram, tais como, família, escola, amigos, comunidade (Sarmento, 2004). 

Nesse sentido, considerando a capacidade da criança em dar significado aos 

elementos da realidade que a rodeiam e em agir em função do significado construído, 

questiona-se se esses significados se consolidam e se estruturam simbolicamente, ou 

seja, culturalmente, ainda que de forma heterogênea e dinâmica, e ainda se essas 

culturas, construídas pelas crianças são construções autônomas da cultura adulta, já 

que é lá que estão fincadas suas raízes.  

De acordo com a Sociologia da Infância, as culturas da infância distinguem a 

categoria geracional “infância”, elas exprimem a cultura da sociedade na qual se 
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inserem, porém representando essa realidade de forma distinta, a partir das relações 

que as crianças estabelecem com seus pares e com os adultos. Falamos de culturas, no 

plural, por representar tanto a pluralidade das culturas sociais, como a especificidade 

dos seus modos de representação. Essa especificidade na representação expressa as 

formas especificamente infantis de simbolização do mundo. É na atuação da criança 

em seu contexto social que ela exprime seus saberes e produz práticas culturais (Barra, 

2004). 

A expressão cultural produzida pela criança é gerada também nas relações 

estabelecidas entre as crianças e as produções culturais dos adultos para elas, e as 

produções culturais geradas entre elas próprias. 

Assim, além da cultura escolar, existe uma gama de produtos culturais 

pensados para as crianças, a partir da perspectiva do adulto tais como: literatura 

infantil, brinquedos, filmes, videogame, sites, serviços de lazer, como festas infantis, 

etc. Esses produtos são oferecidos às crianças em escala global, porém resta-nos saber 

como elas os recebem. Ainda que sejam objetos de desejos entre as crianças, elas não 

os recebem passivamente, nas suas interações com esses objetos elas são criativas, e 

muitas vezes, criticas, gerando formas de interpretação diversas no uso desses 

artefatos.  

Entre as formas culturais produzidas pelas crianças, as brincadeiras e jogos 

infantis ocupam um espaço privilegiado, muitas vezes escapam a intervenção do 

adulto, são transmitidos pelas próprias crianças e se desenvolvem especialmente nas 

relações entre as crianças e seus pares. As crianças também partilham modos distintos 

do uso da linguagem e suas significações (Sarmento, 2002).  

Crianças apreendem criativamente informações do mundo adulto. No 

ambiente partilhado com seus pares, a criança se apropria, reinventa e reproduz o 

mundo que a rodeia. É nesse mesmo espaço e tempo que é produzida a cultura de 

pares, um conjunto de atividades, rotinas, artefatos, valores e interesses que as 

crianças produzem e compartilham com seus pares (Barra, 2004; Corsaro, 2011; 

Montandon, 2001). As crianças não são meros receptores da cultura adulta, mas elas 

atribuem significações individuais e coletivas ao mundo que as rodeiam e isso tanto 

produz como transforma sua própria cultura, assim como a cultura adulta (Corsaro, 

2011).  
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A autonomia das “formas culturais da infância” tem sido defendida por vários 

estudos sociológicos (Barra, 2004; Corsaro, 2011; Sarmento, 2002, 2004, 2005) que 

demonstram que essas culturas se desenvolvem nas relações e formas 

comunicacionais intrageracionais e intergeracionais. São formas específicas de 

construções que nascem das relações que as crianças estabelecem entre seus pares e 

com os adultos e seus modos de comunicação em cada situação, que determinam 

formas de representação, compreensão, simbolização do mundo, estritamente 

infantis. É nesse sentido que se propõe uma “universalidade” (Sarmento, 2004) da 

cultura infantil que ultrapassa os limites das culturas locais e que permeia de modo 

próprio as demais categorias sociais vivenciadas pelas crianças.  

Sarmento (2002, 2004) identifica como dimensões universais, pelas quais se 

torna possível a compreensão e análise das culturas da infância: a Semântica, ou seja, 

os processos de referenciação e significação, próprios das crianças; a Sintaxe, as 

formas de articulação entre os elementos representacionais que não necessariamente 

precisam se subordinar aos princípios da lógica formal; a Morfologia, isto é, as formas 

próprias que assumem os elementos constitutivos das culturas da infância: os jogos, os 

brinquedos, os rituais, mas também os gestos e as palavras (Sarmento, 2002, p.10). 

Apesar de propor a análise das culturas da infância a partir de elementos linguísticos, 

Sarmento aponta que elementos materiais, além de normas, valores, ritos, fazem 

parte da estrutura das culturas da infância e que é possível analisá-los seguindo os 

seus quatro eixos estruturantes: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a 

reiteração (Sarmento, 2004). 

Por Interatividade compreende-se a forma como a criança interage com as 

várias realidades sociais que contribuem para a construção de sua identidade. Família, 

escola, amigos, proporcionam aprendizagens diversas que se dão de forma interativa 

nas relações que a criança estabelece, por um lado, com seus pares em espaços de 

partilha comuns, por outro lado, com os adultos que a cercam. Na convivência com 

seus pares a criança compreende, elabora, reinventa e representa o mundo que a 

rodeia, a partir das experiências, atividades e rituais compartilhados com outras 

crianças. Essa interatividade acontece nos planos sincrônico e diacrônico, pois crianças 

mais velhas partilham com as mais novas diversas atividades, brincadeiras, jogos, 

rituais, fazendo com que se perpetuem de uma geração de crianças para outra.  
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As formas de interação que as crianças estabelecem com os adultos acontecem 

continuamente, em casa, nas escolas, nos espaços midiáticos, e possibilitam ao adulto 

a construção de modos de controle das crianças, como também modelos de discurso 

sobre as crianças e para as crianças, utilizando elementos próprios da infância, tais 

como jogos e brinquedos. 

A Ludicidade é o traço característico da infância, mas não exclusivo. A 

ludicidade é característica humana, porém na infância ela adquire uma função 

determinante nos processos de aprendizagem, sociabilidade, apreensão do real, 

desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo. O brincar é uma das atividades mais sérias 

que a criança desenvolve. Sendo nosso objeto de estudo, a ludicidade será discutida 

mais adiante. 

É também no brincar que a criança imagina o mundo, o interpreta e o recria, 

estabelece mundos de faz de conta que permitem a transposição da realidade para o 

mundo da imaginação e vice-versa. A Fantasia do Real é mais do que transformar 

realidade em fantasia, significa a forma como realidade e fantasia estão inteiramente 

associadas, não representam formas contraditórias de apreender a realidade, mas sim 

formas complementares que interagem permitindo à criança a possibilidade de 

interpretação e assimilação de vivências, por vezes extremamente dolorosas. Esse 

processo está na base da especificidade do mundo da criança e integra a forma de 

estruturação da realidade pela criança, numa ordem não determinada pelo outro, mas 

por ela própria, inclusive no que se refere à organização do tempo.  

A Reiteração permite à criança a retomada do tempo em fluxos que se recriam, 

à medida que são necessários, na ação da brincadeira, nas interações sociais, nas 

novas possibilidades de comunicação, na aquisição de novas competências. O tempo 

da criança é continuamente repetido, interrompido e reinvestido de novas 

possibilidades que surgem à medida que as atividades infantis se desenvolvem. 

Vale salientar que os eixos da interatividade, da fantasia do real e da reiteração 

podem ser amplamente vivenciados a partir do eixo da ludicidade, assim como nos 

apresenta Benjamin, acerca da reiteração,  

 

Com efeito, toda experiência profunda deseja, insaciavelmente, até o fim de todas as 
coisas, repetição e retorno, restauração de uma situação original, que foi seu ponto de 
partida. ‘Tudo seria perfeito se pudéssemos fazer duas vezes as coisas’: a criança age 



59 
 

segundo essas palavras de Goethe. Somente, ela não quer fazer a mesma coisa apenas 
duas vezes, mas sempre de novo, cem e mil vezes. Não se trata apenas de 
assenhorear-se de experiências terríveis e primordiais pelo amortecimento gradual, 
pela invocação maliciosa, pela paródia; trata-se também de saborear repetidamente, 
do modo mais intenso, as mesmas vitórias e triunfos (Benjamin, 1994, p. 218). 

 

A ludicidade é, portanto, um eixo importante das culturas da infância. Culturas 

que são continuamente estruturadas nas condições históricas, sociais e econômicas da 

sociedade na qual se inserem e para as quais as crianças estão sempre trazendo novos 

elementos que determinam a especificidade dessa construção.  
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2. Vamos brincar de quê? 

Vamos jogar ou vamos brincar de boneca? Apesar de na literatura os termos 

jogo e brincadeira muitas vezes aparecerem de forma indistinta, podemos perceber no 

convite dessa menininha de seis anos, que estamos recebendo duas propostas 

diferentes de atividade lúdica a ser desenvolvida. Se ousarmos perguntar qual a 

diferença, podemos obter como resposta: “jogar, é jogar de jogo e brincar é de 

qualquer coisa”! 

O que parece claro para a criança é discutido entre vários autores que buscam 

definir e caracterizar tais atividades lúdicas.  

2.1 O jogo e a brincadeira 

No dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1999), encontramos como 

definição do vocábulo brincadeira: 1. Ato ou efeito de brincar; brinco. 2. Divertimento, 

sobretudo entre crianças; brinquedo, jogo. 3. Passatempo, entretenimento 

divertimento. (Ferreira, 1999, p. 332). Já para o vocábulo jogo, encontramos: Atividade 

física ou mental organizada por um sistema de regras que definem a perda ou o ganho. 

2. Brinquedo, passatempo, divertimento. (Ferreira, 1999, p. 1163).  Apresentados de 

forma ampla, os dois termos parecem se entrelaçar em suas significações. Esse mesmo 

entrelaçamento é percebido em textos acadêmicos, no cotidiano escolar, e nas mais 

variadas propostas de definições das atividades lúdicas. 

A dificuldade para definir os fenômenos que compõem as atividades lúdicas 

deriva de uma multiplicidade de significados atribuídos a essas atividades que variam 

conforme a cultura e o contexto nos quais se inserem. Mesmo a forma de denominá-

las guarda essa dificuldade, enquanto em inglês (to play), em francês (jouer), em 

espanhol (jugar), a mesma palavra significa tanto jogar como brincar, na língua 

portuguesa devemos optar por um ou outro termo para designar qualquer atividade 

lúdica. Isso implica que mesmo as traduções de determinados textos podem sofrer 

variações de sentido de acordo com a opção escolhida. 

Tendo em vista essa dificuldade buscamos compreender, nomear e dar sentido 

a esses componentes lúdicos levando em consideração dois eixos: a cultura e o 

desenvolvimento infantil. A cultura, pois suas significações são processos dinâmicos e 
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as suas manifestações, como as atividades lúdicas, também o são: os modos de brincar 

e mesmo de ser criança “acompanham os tempos”, marcando suas trajetórias de 

forma singular. O desenvolvimento infantil, pois no processo de se constituir sujeito, as 

atividades lúdicas têm função determinante para a criança. 

Como elemento da cultura o jogo tem função social, significante, isto é, todo 

jogo significa algo. “No jogo existe alguma coisa em jogo que transcende as 

necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação” (Huizinga, 2010, p.4), 

portanto o jogo está presente na base da construção da sociedade, na estruturação do 

indivíduo, na construção de relações sociais. O próprio jogo, em si, pode ser 

considerado um espaço social (Brougère, 1998a), que tem como objetivo intrínseco, o 

divertimento.  

Na dificuldade de definir claramente o que é o jogo, posto que parece ser algo 

ligado à própria existência, Huizinga (2010) buscou traçar suas características 

essenciais, também apontadas por Caillois (1994): é uma atividade livre e voluntária, 

uma evasão da vida cotidiana limitada no tempo e no espaço, tem caráter “não-sério” 

e “desinteressado”, possui regras e uma ordem específica e absoluta. 

Como atividade livre, o jogo é espontâneo, se joga por gostar de jogar. É uma 

atividade que não pode ser imposta, sob pena de deixar de ser jogo, nem considerada 

uma tarefa a ser cumprida. Para a criança essa atividade não está ligada à noção de 

obrigação ou dever moral, mas a prazer e diversão. Ao entrar no jogo a criança se 

distancia da vida cotidiana para desenvolver temporariamente uma atividade com 

orientação própria que não tem nenhum outro interesse se não a sua própria 

realização. Ou seja, o jogo é ‘‘improdutivo’’, já que não é esperado nenhum produto, 

ou resultado final. O que importa para a criança é o próprio processo da brincadeira 

(Caillois, 1994).  

O jogo se apresenta como “um intervalo na vida cotidiana” (Huizinga, 2010). 

Um intervalo limitado no tempo e no espaço, pois é desenvolvido em um espaço 

preciso, um campo de jogo e que após um determinado momento chega ao fim.  

A não-seriedade vinculada ao jogo faz referência à contraposição dessa 

atividade lúdica com as atividades consideradas sérias, como o trabalho, as tarefas e as 

rotinas escolares. Isso não significa que a criança não leve o jogo a sério. O momento 

do jogo é desenvolvido por aquele que joga com grande seriedade e engajamento, de 
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tal forma natural que não causa nenhum contraste ou estranhamento àquele que 

observa.  

Todo jogo tem regras. Uma vez determinadas são elas que ditam aquilo que 

vale ou não no universo do jogo. Desrespeitar ou quebrar as regras do jogo implica em 

destruir esse mundo, acabar com o jogo. 

É em torno das regras que podemos perceber uma diferenciação que alguns 

autores fazem acerca da utilização dos termos jogo e brincadeira. Não se questiona a 

existência ou não de regras, mas a forma como elas são colocadas. Podem ser regras 

explícitas, como no caso dos jogos de tabuleiros em que as regras são conhecidas por 

todos antes do início do jogo, e as regras implícitas, como na brincadeira de faz-de-

conta, em que as regras não são claras, mas ainda assim conduzem a brincadeira 

(Kishimoto, 1994), ou ainda a diferença se dá porque na brincadeira as regras vão 

sendo criadas à medida que ela se desenvolve. As regras da brincadeira só têm 

validade durante aquele momento e se aceites por todos os que brincam, não são 

regras imutáveis, pois podem ser modificadas à medida que são combinadas entre os 

brincantes (Brougère, 1997). Nesse sentido, “jogar é jogar de jogo”, pronto, pré-

determinado, “brincar, pode ser de qualquer coisa”, num faz-de-conta resultado da 

imaginação de quem brinca.  

Como espaço social, a brincadeira não é inata. As crianças não nascem sabendo 

brincar, aprendem a brincar (Brougère, 1997, 1998a). A brincadeira necessita de um 

aprendizado social cujos elementos estão disponíveis na cultura. Na cultura preexistem 

estruturas que definem as atividades lúdicas e que possibilitam a sua apreensão por 

parte das crianças antes de utilizá-las em novos contextos. A criança brinca de acordo 

com a educação e as referências que recebeu e os desejos que possui. É a partir dessas 

referências que, na brincadeira, ela assimila a cultura, a significa, a transforma e a 

representa e ainda constrói a sua cultura lúdica2. 

Um dos aspectos considerados fundamentais na brincadeira seria a 

representação de alguma coisa (Huizinga, 2010). A partir dessa possibilidade simbólica, 

                                                           
2
Entende-se por cultura lúdica o conjunto de práticas lúdicas, regras, costumes, significados, 

brincadeiras, objetos lúdicos, inseridos no contexto social em que ela se constrói. Constrói-se por não 
ser uma estrutura fechada, mas por estar em permanente processo de construção e em estreita 
interação com a cultura e seus suportes simbólicos (BROUGÈRE, 1998a). 
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convergem para a brincadeira um apanhado de recursos que permitem à criança viver 

a cultura que a cerca e integrar-se a ela, ao mesmo tempo em que possibilita seu 

desenvolvimento nos aspectos motor, afetivos, psíquicos, moral e social. 

Mais do que uma simples atividade infantil, a brincadeira faz parte da própria 

condição de ser criança. Pelas atividades lúdicas a criança “desenvolve as 

possibilidades que emergem de sua estrutura particular, concretiza as potencialidades 

virtuais que afloram sucessivamente à superfície de seu ser, assimila-as e as 

desenvolve, une-as e as combina, coordena seu ser e lhe dá vigor” (Chateau, 1987, 

p.14). Mas também experimenta a frustração, o ensaio e o erro, a vitória, a derrota, 

fragilidades e fortalezas e certo “valor ético”, na medida em que deve sempre 

obedecer às regras do jogo (Huizinga, 2010). 

A evolução da complexidade do jogo assinala, para Piaget, o desenvolvimento 

cognitivo da criança.Nesse processo evolutivo o domínio das regras aponta o grau mais 

complexo de desenvolvimento, pois estaria associado à construção dos valores morais. 

(Piaget, 1975, 1990, 1994). 

Piaget (1975, 1990) coloca que os jogos infantis, do ponto de vista de suas 

estruturas mentais, desenvolvem-se em três fases: começam espontaneamente, com a 

presença de exercícios motores e jogos imitativos, que apesar de não comportarem 

um significado em si, têm como finalidade o simples prazer do funcionamento, da 

descoberta das potencialidades motoras da criança, que se desenvolverão 

progressivamente em sucessivos graus de complexidade. Na imitação a criança 

reproduz objetos ou comportamento do outro na presença dos mesmos, até que 

paulatinamente ela será capaz de representar esses comportamentos ou objetos sem 

que eles estejam presentes, dando origem aos jogos simbólicos, como as brincadeiras 

de faz-de-conta. Os jogos simbólicos permitem que a criança assimile a realidade 

externa e a represente. Sobrepõem-se aos jogos simbólicos, os jogos com regras, o que 

para Piaget constitui a base da construção do julgamento moral. "Toda moral consiste 

num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito 

que o indivíduo adquire por estas regras" (Piaget, 1994, p. 23). As regras pressupõem 

necessariamente formas de relações sociais, experimentadas e construídas em grande 

parte nas atividades lúdicas coletivas. A assimilação das regras é, para Piaget, a prova 

concreta do desenvolvimento cognitivo da criança. 
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Esse caminho traçado pelo desenvolvimento da criança, que parte do exercício 

dos jogos motores, passando pela predominância das situações imaginárias, para a 

brincadeira com regras explícitas leva à existência de brincadeiras características para 

cada faixa etária. 

Assim como Piaget, Wallon (1981) entende que as diferentes formas de brincar 

marcam as fases do desenvolvimento infantil, pois assinalam o surgimento de diversas 

funções psicossociais, como as funções sensório-motoras, tais como a destreza e a 

rapidez; as funções de articulação, como a habilidade verbal, memória verbal, 

enumeração e as funções de sociabilidade, como a definição de papéis nos jogos 

coletivos e de colaboração. Nesse caminhar, Wallon identifica quatro etapas nas 

brincadeiras infantis que demarcam suas atividades espontâneas, antes de apresentar 

à criança outras atividades vinculadas, por exemplo, às disciplinas escolares: Os jogos 

funcionais equivalem às primeiras brincadeiras da criança, podem ser compostos por 

movimentos simples, em que a criança mexe o corpo, toca objetos, produz ruídos e 

sons. As atividades produzidas buscam efeitos, mesmo que elementares. Já os jogos de 

ficção são atividades cuja interpretação é mais complexa, são as brincadeiras de faz de 

conta: brincar de boneca, de cavalinho com um cabo de vassoura, de escola, de 

casinha. Nos jogos de aquisição, a criança observa, escuta e tenta compreender seres, 

cenas, imagens, contos. Atenta, a criança é “toda olhos e ouvidos”, buscando perceber 

e compreender aquilo que está ao seu redor. Por fim, nos jogos de fabricação, a 

criança brinca reunindo, combinando, modificando e transformando objetos, criando 

possibilidades diversas a partir do que tem à mão. Os jogos de fabricação não deixam 

de lado a ficção e a aquisição, características dos momentos anteriores, mas exploram 

todos os seus recursos (Wallon, 1981, p. 75-79). 

Para Vygotsky (1994), o desenvolvimento do psiquismo da criança acontece na 

relação com o outro, em contextos sociais específicos. A criança encontra-se num 

contexto cultural carregado de significações construídas social e historicamente. Cabe 

à criança ressignificar esses elementos, objetos e valores sociais. A brincadeira seria o 

lugar privilegiado para a criança construir e se apropriar, desses significados. 

Nesse processo, o significado toma forma a partir de um duplo referencial: o 

primeiro formado pelos sistemas construídos a partir dos referenciais sociais e 

culturais e o segundo formado pelas experiências da própria criança. A brincadeira 
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resultaria na principal, mas não a única, atividade que permitiria o desenvolvimento da 

criança, pois possibilita o processo de transformação e produção de novos significados 

para os objetos presentes, ou seja, na brincadeira a criança aprende a se comportar 

em função daquilo que tem em mente e não do que vê. Os objetos deixam de 

determinar a brincadeira, que passa a ser conduzida pelo significado. Para Vygotsky,  

 

A ação na situação que não é vista, mas somente pensada, a ação num campo 
imaginário, numa situação imaginária, leva a criança a aprender a agir não apenas com 
base na sua percepção direta do objeto ou na situação que atua diretamente sobre 
ela, mas com base no significado dessa situação (2008, p. 30). 

 

Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, ele se refere especialmente às 

brincadeiras de faz-de-conta. Para distinguir a brincadeira das outras atividades 

desenvolvidas pela criança, Vygotsky adota como critério o uso da imaginação. A 

imaginação é a característica definidora da brincadeira.  

 

A imaginação é o novo que está ausente na consciência da criança na primeira 
infância, absolutamente ausente nos animais, e representa uma forma 
especificamente humana de atividade da consciência; e, como todas as funções da 
consciência, forma-se originalmente na ação (Vygotsky, 2008, p. 25). 

 

A brincadeira permite a realização imaginária dos desejos infantis que não 

podem ser imediatamente satisfeitos, porém isso não significa que a brincadeira, na 

concepção de Vygotsky, possa ser definida como uma atividade que dá prazer, visto 

que existem situações prazerosas que não estão vinculadas à brincadeira (a chupeta 

para o bebê, por exemplo), assim como existem atividades lúdicas que não 

necessariamente levam ao prazer (algumas situações associadas aos jogos 

competitivos, por exemplo). Apesar da busca pelo prazer não ser o traço definidor da 

brincadeira, sua importância como força motriz das atividades lúdicas não pode ser 

desconsiderado. (Cerisara, 2002; Queiroz, Maciel, & Branco, 2006; Vygotsky, 1994, 

2008). 

Nesse sentido, os elementos considerados, por Vygotsky, fundamentais na 

brincadeira são: a imitação, a imaginação e as regras. A imitação porque, ao criar uma 

situação imaginária a criança inicia por imitar situações reais e comportamentos dos 

adultos que a cercam, mesmo que não tenha clareza do significado daquilo, para 
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posteriormente, à medida que se apropria dos objetos e significados, criar novas 

combinações e possibilidades (Cerisara, 2002). Ao brincar a criança se coloca numa 

zona de desenvolvimento iminente3, na qual ela assume comportamentos que vão 

além daqueles que desempenha em seu cotidiano, pois a própria brincadeira contém 

em si as possibilidades do desenvolvimento da criança (Vygotsky, 2008). 

Contudo as ações no campo imaginário contem regras de comportamento que 

decorrem da própria situação e papéis que a criança interpreta, ou seja, “na 

brincadeira a criança é livre, porém essa liberdade é ilusória” (Vygotsky, 2008) já que 

para que a brincadeira aconteça é necessário seguir as regras, mesmo que elas estejam 

ocultas. A evolução da brincadeira infantil se caracterizaria pela relação da situação 

imaginária e as regras da brincadeira:  

 

Qualquer brincadeira com situação imaginária é, ao mesmo tempo, brincadeira com 
regras e qualquer brincadeira com regras é brincadeira com situação imaginária. 
(Vygotsky, 2008, p.28) 
 
O desenvolvimento que parte de uma situação imaginária às claras e regras ocultas 
para a brincadeira com regras às claras e uma situação imaginária oculta compõe os 
dois polos, demarca a evolução da brincadeira infantil. (Vygotsky, 2008, p.28) 

 

A análise do funcionamento da brincadeira permite afirmar que existe grande 

permeabilidade entre realidade e imaginação. Nem a brincadeira é pura fantasia, nem 

pura realidade. Para Brougère (1997), trata-se de uma relação dialética, a brincadeira 

se alimenta da fantasia ao mesmo tempo em que seus elementos são retirados da 

realidade, permitindo que a criança se aproprie dos elementos e códigos de sua 

cultura. Também para Vygotsky (2008) a imaginação flui de sua relação com a 

                                                           
3 Adotamos a tradução de Zoia Prestes para o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, por 

concordar com a tradutora que afirma: “Ainda que contrariando o uso já estabelecido por outras 
traduções (zona de desenvolvimento proximal ou imediato), optamos pela palavra iminente porque ela 
traduz com mais propriedade a ideia de proximidade e possibilidade, ao mesmo tempo”. (N.daT.) in 
Vygotsky, 2008.  
A Zona de Desenvolvimento Iminente “define as funções ainda não amadurecidas, mas que encontram-
se em  processo  de amadurecimento, as funções que amadurecerão amanhã, que estão hoje em estado 
embrionário”. Trata-se da “distância entre o nível do desenvolvimento atual da criança, que é definido 
com ajuda de questões que a criança resolve sozinha, e o nível do desenvolvimento possível da criança, 
que é definido com a ajuda de problemas que a criança resolve sob a orientação dos adultos e em 
colaboração com companheiros mais inteligentes.” Tradução de Zoia Prestes da obra de Vygotsky, 
L.S.Psirrologuia razvitia rebionka. Moskva: Eksmo, 2004. In Prestes, 2010, p. 173. 
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realidade, mesmo quando a criança elabora novos significados para os objetos, ela não 

rompe com ações ou objetos reais, ou seja, a base da criação é a realidade (Cerisara, 

2002).  

Já para o psicanalista Winnicott (1975), a brincadeira permite que a realidade 

externa seja elaborada a partir da realidade interna da criança, atuando como forma 

de expressão de sentimentos e desejos da criança que brinca.  

A psicanálise percebe a brincadeira como uma forma de sublimação que 

necessita de interpretação para que se consiga conhecer as raízes das fantasias ocultas 

da criança. A brincadeira da criança é determinada por desejos e fantasias, que tomam 

elementos da realidade, utiliza-os, transforma-os, mas não ignora que isso é apenas 

faz-de-conta, tendo sempre a realidade como referência e inspiração (Castro, 2010). 

Essa visão implica a ideia freudiana de que existem duas realidades: a psíquica, que é 

pessoal e interna de cada um e a real, que é socialmente partilhada, portanto a 

brincadeira, fundada nas fantasias e desejos da criança (realidade psíquica) não é o 

oposto do sério, mas sim da realidade externa (socialmente partilhada).  

A proposta de Winnicott (1975) é que existe um campo intermediário que 

eventualmente pode ser representado por objetos transicionais, como os brinquedos. 

Esse campo de transição está onde se encontram a realidade interna e a realidade 

socialmente construída. Para Winnicott esse é o lugar da brincadeira. Esse espaço do 

brincar não é puramente subjetividade, mas tampouco está fora dela, a brincadeira 

está na fronteira da subjetividade, no que foi designado por ele como espaço 

potencial. Espaço que não desaparece na vida adulta, e que é expresso nas artes, 

religiões, culturas e também na loucura (Franco, 2003). Winnicott atribui à brincadeira 

a possibilidade de facilitar o desenvolvimento infantil, a saúde mental, e as interações 

sociais; o brincar é garantia de saúde mental, pois é brincando que a criança é capaz de 

exercitar plenamente sua criatividade, utilizar integralmente os recursos disponíveis de 

sua personalidade e construir seu próprio eu (Franco, 2003; Winnicott, 1975).  

Para autores como Piaget, Wallon e Winnicott, a brincadeira sobrevive no 

mundo adulto como jogo de regras, que são recursos utilizados para escapar do tédio, 

do cansaço ou ainda utilizados como esporte. Ou seja, há um objetivo no jogo que 

escapa a ele próprio, o brincar tem função essencialmente diferente daquela 

identificada para as crianças, enquanto para a criança, a brincadeira é uma atividade 
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de grande importância para o seu desenvolvimento. Para Winnicott (1975) a 

brincadeira do adulto manifesta-se por jogos de palavras, inflexões de voz, senso de 

humor. Wallon (1981) salienta que o adulto e a criança têm percepções diferentes a 

respeito do brincar. O adulto vê o brincar, ou o jogo, como lazer, em oposição ao 

trabalho. Já para a criança, que não possui a experiência do trabalho, essa comparação 

é impossível, sendo o brincar, para ela, toda e qualquer atividade (Martins, 2009). 

Apesar da diversidade de referenciais teóricos expostos, as ideias dos autores 

citados convergem para apresentar a brincadeira como traço característico da infância: 

criança que não brinca é indicador de que algo não vai bem (Chateau, 1987). Assim, as 

atividades lúdicas são apresentadas como aquelas que permitem à criança tornar-se 

sujeito. Inserida na sua cultura, ela a vivencia, compartilha e a produz, portanto torna-

se um sujeito social; ao mesmo tempo em que, no seu processo de desenvolvimento a 

criança aprende, age, sente, pensa, deseja, manipula objetos, faz uso de símbolos, 

conhece, transforma e representa o real. E tudo isso acontece enquanto a criança está 

brincando. 

2.2 Posso brincar? Onde e quando a brincadeira acontece 

As transformações ocorridas nos modos de vida da sociedade contemporânea 

caracterizam o cotidiano de pais e crianças. Muitos são os marcos definidores dessas 

mudanças: a urbanização, a distância entre o domicílio e o local de trabalho; o 

aumento da precariedade econômica, a violência e a falta de segurança; as 

transformações na família que incluem famílias menores, o trabalho das mulheres, 

famílias monoparentais, relações intergeracionais mais democráticas; as longas 

jornadas de trabalho dos adultos; o acesso às tecnologias de informação e 

comunicação (Mollo-Bouvier, 2005; Sarmento, 2004, 2011). Como já discutido, esses 

elementos, dentre outros, repercutem na vida diária das crianças e em suas relações 

determinando modos de socialização e a estruturação dos seus tempos sociais, como o 

espaço e o tempo para a brincadeira, que parecem estar confinados a entre espaços e 

entre tempos determinados por uma rotina guiada pelos horários e espaços 

institucionais (Mollo-Bouvier, 2005). 

Os modos de socialização das crianças aparecem avalizados por discursos 

científicos que determinam as atividades apropriadas para cada faixa etária, criam 
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instituições especializadas e apontam a necessidade de profissionais para cada uma 

dessas demandas na busca de oferecer ao mesmo tempo: o cuidado, a segurança, a 

educação e possibilidades de socialização com crianças do mesmo grupo etário e em 

mesmo nível de desenvolvimento, o que subentende os mesmos tipos de 

necessidades. A escolha das atividades e das instituições deve atender a duas 

expectativas: se ajustar ao tempo e necessidades dos adultos e atender a uma 

demanda educativa que ultrapassa o âmbito escolar, embora seja guiada por e para a 

escola (Mollo-Bouvier, 2005).  

 

Individual e coletivamente, na família, nas instituições e na vida das associações, a 
preocupação educativa é constante. Fora dos muros da escola, essa preocupação toma 
a forma de demandas por um desabrochamento, uma “boa” socialização, percebida 
como o reconhecimento de uma normalidade social, garantia de êxito escolar, ao 
mesmo título que os desempenhos de linguagem e as faculdades de observação e de 
atenção. As instituições formam uma sequência de um tempo a outro e de um lugar a 
outro para garantir a permanência da intenção educativa. (Mollo-Bouvier, 2005, p. 
400) 

 

O recorte do período da infância em faixas etárias permite delimitar os serviços 

e as instituições que lhes são destinadas, buscando garantir uma proposta de 

socialização das crianças de forma homogênea. 

No Brasil, a maioria das instituições destinadas às crianças, sejam elas públicas 

ou privadas, estão vinculadas ao Sistema Nacional de Educação que tem como base 

para sua atuação a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que 

reconhecem a educação infantil como um direito da criança e um dever do Estado, 

atendendo a demanda das famílias com crianças pequenas. A educação infantil se 

divide em creche (que recebe crianças de 0 a 3 anos), pré-escola (para crianças de 4 e 

5 anos) e ensino fundamental (para crianças a partir de 6 anos de idade). Desde a 

aprovação da Proposta de Ementa à Constituição - PEC 96ª de 2003, levar a criança a 

frequentar a pré-escola deixa de ser uma opção da família para constituir-se numa 

obrigação, ou seja, a criança deve ser matriculada na pré-escola a partir dos quatro 

anos de idade. Terminado esse período (com base na Lei 11.274 de 2006 que altera as 

Diretrizes da Educação Nacional de 1996), quando atinge a idade de seis anos, a 



71 
 

criança deve ser matriculada nas escolas de ensino fundamental que passam a ter 

duração de nove anos (Brasil, 2010, 2013).  

Neste contexto, as creches passaram a ser percebidas como instituições que 

além da guarda e do cuidado dos pequenos, preparam as crianças para o ingresso na 

pré-escola, iniciando o processo de escolarização cada vez mais cedo (Mollo-Bouvier, 

2005).  

Diante destas expectativas, o “oficio de criança”, ou seja, aquele conjunto de 

comportamentos que se espera que a criança desempenhe, passa pela compreensão 

do “ofício de aluno”, que define e prescreve os comportamentos das crianças em 

contexto escolar, gerando uma expectativa generalizada para o conjunto de seu 

desempenho na sociedade (Sarmento, 2011). No exercício de seu “ofício de aluno” a 

criança passa maior parte do seu tempo envolvida com atividades de cunho educativo, 

e o tempo “livre”, que na infância associamos aos jogos e brincadeiras, passa a ser 

entendido como tempo fora da escola, que será preenchido por algo “útil” para seu 

futuro profissional (Azevedo, 2012). Ou ainda, porque existem múltiplas infâncias e 

contextos, o “algo útil” pode se referir a desenvolver atividades domésticas, ao 

trabalho infantil, ou a exercer alguma atividade rural.  

O cotidiano da criança é marcado, portanto, pelo tempo dedicado à escola, o 

tempo fora da escola e os finais de semana e férias escolares, que representam um 

tempo sem escola. Porém, mesmo que a criança passe parte de seu dia desenvolvendo 

o “ofício de aluno” como “ofício de criança”, não esgotará todas as dimensões e 

potencialidades do universo simbólico infantil, embora muitas vezes esse universo seja 

deixado de lado nas propostas pedagógicas consideradas legítimas pelas escolas, tais 

como os jogos e brincadeiras, rituais e mesmo a própria linguagem gerada na cultura 

de pares (Sarmento, 2011).  

O tempo de brincar na escola: As escolas de ensino fundamental e as 

instituições de educação infantil são consideradas espaços privilegiados de dedicação à 

criança. No Brasil, as crianças que estão cursando o ensino fundamental devem 

cumprir anualmente 800 horas/aula ou 200 dias letivos no mínimo, distribuídos em 

jornadas de 4h diárias. A educação infantil, apesar de não possuir uma definição 

nacional sobre a carga horária mínima, em geral acompanha as normativas do ensino 

fundamental. Essa jornada passa a ser ampliada quando a criança fica em regime 
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integral, ou seja, permanece na instituição por 7h ou mais (Brasil, 2013). Nestes casos, 

além do período de aulas, a criança tem um intervalo previsto para refeições e 

cuidados como o banho, depois deve realizar as lições de casa acompanhada por uma 

professora que revisa o conteúdo visto anteriormente. Próximo ao fim da jornada, a 

criança desenvolve outras atividades como artes, línguas e esportes na própria escola.  

A rotina escolar do ensino fundamental (a partir dos seis anos de idade), seja 

ela em tempo parcial ou integral, disponibiliza, normalmente após os lanches, um 

período de 20 a 30 minutos para o recreio, destinado às brincadeiras livres nos espaços 

da escola, notoriamente o pátio, que dependendo da infraestrutura e condições que a 

escola oferece pode apresentar equipamentos, brinquedos, quadras, ou espaços 

verdes. É no momento do recreio que as crianças interagem livremente tanto com os 

pares como com o espaço e equipamentos que lhe são destinados, buscando atender a 

um grande conjunto de necessidades: movimento, repouso, diversão, autonomia, 

socialização, criatividade, aventura, imitação, convívio e brincadeira (Baptista, 2009). 

Após as atividades, as crianças aproveitam do tempo de espera pelos pais para 

explorar mais uma vez os espaços da escola. Esses espaços ganham significados na 

interação que a criança desenvolve com eles, muitas vezes definidos pela exploração 

lúdica que as crianças fazem, pois são palcos de brincadeiras e atividades livres sendo 

investidos de forma positiva pelas crianças; mais do que as salas equipadas com 

brinquedos que tem seu uso e horários de acesso determinados pelo adulto (Martins 

& Garanhani, 2011).  

Nas instituições voltadas para o ensino infantil (creches e pré-escolas), além do 

período do recreio que abre espaço para as atividades livres, as práticas pedagógicas 

devem ter como eixos norteadores a interação e a brincadeira, conforme rege as 

Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil no Brasil, e garantir experiências que 

respeitem o direito a liberdade, a diversidade, a exploração dos espaços, o movimento, 

a expressão simbólica e que integrem esses dois eixos aos conhecimentos 

matemáticos, de leitura e escrita, de artes e experiências estéticas e o convívio com a 

natureza e a sustentabilidade (Brasil, 2010). Assim, os projetos pedagógicos destas 

instituições deverão privilegiar as experiências lúdicas em suas práticas e rotinas.  

Contudo, a forma como as instituições materializam suas propostas evidenciam 

várias concepções e compreensões sobre a interação destes eixos de saberes.  
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Considerando os objetivos e os sentidos atribuídos às atividades lúdicas na escola, 

Gomes (2007) propõe categorizar a integração da brincadeira nestas instituições 

como: lúdico-livre, momento no qual a atividade lúdica fica a critério da criança com o 

objetivo exclusivo de brincar, sendo valorizado como afirmação do desejo da criança; 

lúdico-opcional, em que a criança opta entre diferentes alternativas de atividades 

lúdicas que são oferecidas pelo professor, que controla as possibilidades de escolha 

apesar da atividade ser conduzida pela criança; lúdico-dirigido, no qual a atividade 

lúdica é proposta como uma oportunidade de brincar, porém à escolha do professor; 

lúdico-ocupacional, a atividade lúdica é proposta para ocupar o tempo ocioso entre 

uma atividade pedagógica e outra, sendo permitida, mas desvalorizada; lúdico-

didático, a atividade lúdica é utilizada como meio para desenvolver conteúdos 

pedagógicos e atingir a objetivos de aprendizagem estando a serviço do professor. A 

ênfase dada a cada uma dessas categorias nas escolas depende das propostas 

pedagógicas e dos sentidos que os professores atribuem a elas em seus afazeres 

cotidianos (Gomes, 2007, p.145).  

O tempo livre de brincar: Uma vez cumpridas as obrigações escolares, o tempo 

livre com que as crianças ficam é frequentemente visto como um tempo que tem que 

ser preenchido com atividades que vão desde as necessidades domésticas a aulas 

complementares, deixando o tempo da brincadeira confinado aos intervalos entre 

uma e outra atividade, fazendo do tempo livre, um tempo ocupado fora da escola.  

Conforme Pereira e Neto (1999), não existe uniformidade do que se concebe 

como tempo livre, nem com relação à qualidade, nem à quantidade. Para além do 

período vivenciado na escola, os autores apresentam quatro possibilidades de gestão 

do tempo correspondendo a diferentes níveis de autonomia da criança: a criança que 

fica em casa, ou na rua, sem companhia, tem maior liberdade na escolha do que fazer 

de seu tempo livre, porém corre maior risco de segurança, além de ser uma criança 

solitária; a criança que fica em casa com o apoio dos pais ou outros adultos 

responsáveis por ela, tem liberdade na escolha, não se sente só e está em segurança; a 

criança que frequenta instituições de atividades de tempos livres ou creches está 

sujeita a uma liberdade controlada, mas em segurança; a criança que realiza várias 

atividades extracurriculares (aulas de línguas, esportes, aulas de artes...) pode ter tido 
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liberdade na escolha das atividades, porém seu tempo será condicionado aos horários 

das atividades a realizar. (Pereira & Neto, 1999, p. 93) 

Autonomia, liberdade, casa e segurança são também expressões que implicam 

em várias possibilidades de interpretação, dependendo do contexto e da realidade 

social em que a criança está inserida. Sabemos, por exemplo, que em muitas ocasiões 

o lar, que deveria estar associado à segurança, é lugar de maus tratos e instabilidade. 

Porém, ainda assim, a autonomia da criança na escolha das atividades que vai 

desenvolver repercute no tempo destinado às atividades lúdicas, em casa, na escola, 

em outras instituições ou em espaços públicos.  

No Brasil, os contextos sociais são marcados pela desigualdade econômica, que 

interfere concretamente na autonomia e nas práticas cotidianas infantis, sobretudo 

nas atividades desenvolvidas no tempo livre.  

Em pesquisas comparativas desenvolvidas sobre as atividades de tempo livre 

das crianças no Brasil (Carvalhais, 2009; Carvalho & Machado, 2006), foram apontadas 

que as ocupações das crianças de estratos socioeconômicos mais baixos, conhecidas 

midiaticamente como as classes populares, fazem referência a atividades lúdicas 

desenvolvidas ao redor de casa: brincar nas ruas e praças, andar de bicicleta ou jogar 

bola. Nos finais de semana e férias escolares acontecem visitas a parques públicos, 

praias ou centros comerciais. As atividades extracurriculares também estão presentes 

na rotina das crianças em forma de participação em projetos sociais ou atividades 

religiosas, porém de forma menos estruturada. Assistir televisão aparece como uma 

opção de lazer para as crianças desse estrato social.  

Para as crianças de classe social média/alta, as atividades lúdicas são 

concentradas em maior parte em ambiente doméstico, dentre elas apontam assistir 

televisão, usar o computador e jogar videogame, brincar com jogos e brinquedos. 

Porém o tempo livre dessas crianças é mais ocupado com atividades complementares 

à escola, como aulas de línguas, esportes, artes, indicando um alto investimento no 

futuro das crianças, assim como a preocupação na ocupação do tempo enquanto os 

pais trabalham. Nos finais de semana e férias escolares, as atividades de lazer 

apontadas são viagens para a casa de campo/praia ou casa de familiares, saídas para 

compras e refeições no centro comercial, ida ao cinema, almoçar no restaurante com a 

família. 
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Assistir televisão faz parte das atividades de tempo livre das crianças de todos 

os estratos sociais. Segundo Pinto (2001), esta atividade ocupa um tempo significativo 

das crianças, porém isso não se relaciona diretamente com o grau de atenção com que 

a criança se volta para essa atividade, muitas vezes pode ser a opção que a criança 

encontra como companhia ou presença enquanto realiza outra atividade 

simultaneamente. Ou ainda, a televisão passa a ser opção, pois a criança não tem nada 

mais interessante para fazer. Ou seja, na falta de alternativas a televisão é um 

entretenimento viável e relativamente barato, o que em parte justifica que aparelhos 

sejam distribuídos pela casa, inclusive nos quartos das crianças. Contudo isso não 

significa que a criança a coloque como primeira opção de divertimento, caso tenha 

alternativas. Outras atividades competem pelo tempo livre que possui, como: brincar 

com os amigos, andar de bicicleta, viajar ou simplesmente fazer um piquenique (Pinto, 

2001).  

Somam-se a essas opções outras telas que fazem parte do cotidiano infantil e 

que oferecem momentos de diversão. Computadores, tablets, aparelhos de telefonia 

móvel e videogames permitem acesso a jogos e a internet que toma forma de um 

espaço em que as crianças podem investir ludicamente. Um espaço virtual, definido 

por suas possibilidades, pois não é palpável, existente num local indefinido, que não é 

nem os computadores, nem a rede, um ciberespaço que desaparece quando a conexão 

é interrompida (Monteiro, 2007).  

Assim como acontece com a televisão, o tempo que a criança ocupa com estas 

outras telas é resultado de rotinas sociais e estilos de vida que acomodam as práticas 

cotidianas da criança e dos adultos que a cercam. Crianças que tem familiaridade com 

computadores ou outros dispositivos digitais portáteis, ou que iniciam a pré-escola e 

encontram computadores de fácil acesso, misturados a bonecas, brinquedos e livros, 

percebem rapidamente o computador como um brinquedo em potencial, ou mais um 

espaço onde se brinca (Girardello, 2005). Como os brinquedos, os computadores não 

representam o todo da experiência lúdica infantil, mas ganham maior ou menor 

importância como elementos de contextos complexos, nos quais as crianças vivenciam 

experiências lúdicas diversas. 
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2.3 O brinquedo 

Companheiro fiel das brincadeiras infantis, o brinquedo pode ser considerado o 

objeto que serve para a criança brincar e que pode ser utilizado de diferentes formas 

para que o objetivo da brincadeira seja alcançado, seja ele um objeto real, inventado 

ou utilizado como tal. Assim a brincadeira pode fazer uso de brinquedos criados pelos 

adultos para atender aos propósitos lúdicos, ou de qualquer material que venha a ser 

investido desse caráter, tais como: caixas, utensílios domésticos, ou elementos da 

natureza, como galhos, folhas e pedras. O fator que o caracteriza como um brinquedo 

é o sentido lúdico que ele adquire quando incorporado à brincadeira, caso contrário, 

mesmo aquele fabricado pela indústria de brinquedos, não passará de um simples 

objeto.  

O objeto brinquedo não possui uma função específica, sua principal função é 

desencadear a brincadeira, porém a brincadeira ultrapassa muitas vezes as 

possibilidades planejadas para o brinquedo. Nestas circunstâncias, o brinquedo não 

condiciona a ação da criança, mas oferece suporte para os possíveis significados que 

receberá no momento da brincadeira e que darão sentido a essa ação (Brougère, 

1997). 

Apesar disso, o brinquedo, sobretudo aquele fabricado pelo adulto para 

usufruto da criança, carrega os traços da sociedade em que foi criado, pois está 

revestido de aparatos tecnológicos e culturais que o inserem em um contexto histórico 

e social determinado, carregando em suas peças um emaranhado de significados que 

possibilitam a compreensão dessa cultura (Brougère, 1997). Assim podemos 

compreender que nem a infância, nem seus brinquedos, são frutos independentes da 

sociedade, segundo Benjamin (1984, p.70), 

 

As crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, mas sim uma parte do povo 
e da classe de que provém. Da mesma forma seus brinquedos não dão testemunho de 
uma vida autônoma e especial; são, isso sim, um mudo diálogo simbólico entre ela e o 
povo. 

 

É na infância que as crianças se apropriam da cultura; no processo de 

impregnação cultural a criança se depara com diversas e variadas imagens e 

representações que traduzem o mundo em que elas se encontram e que permitem 
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que se expressem e se relacionem com o mundo real, com seus objetos e com suas 

produções, imagens, símbolos e significados. As representações são, portanto formas 

de interpretar o meio, que passam a mediar à relação da criança com a realidade que a 

rodeia (Alves-Mazzotti, 2008; Spink, 1993). A cultura fornece muitas fontes de 

apropriação dessas representações e imagens e o brinquedo é uma delas. “Se ele traz 

para a criança um suporte de ação, de manipulação, de conduta lúdica, traz-lhe, 

também, formas e imagens, símbolos para serem manipulados” (Brougère, 1997, p. 

40-41). 

Portanto, podemos considerar o brinquedo a partir de sua dimensão funcional, 

como suporte da brincadeira, assim como de sua dimensão simbólica, como suporte 

de representações. Em sua dimensão funcional, o brinquedo guarda a possibilidade de 

transmissão dos esquemas sociais, pois: 

 

Ao propor ações, sejam elas sensório-motoras, simbólicas ou sustentadas pela 
presença de um sistema de regras, o brinquedo estimula condutas mais ou menos 
abertas, estrutura comportamentos, exercendo nesse nível, uma função de 
socialização que permite a inscrição de comportamentos socialmente significados na 
própria ação da criança (Brougère, 1997, p. 66).  

 

Em sua dimensão simbólica, o brinquedo proporciona à criança a manipulação 

de significações culturais de uma determinada sociedade. O brinquedo não traz uma 

reprodução do mundo real, mas este é constantemente evocado por ele, mesmo 

quando modificado pelo imaginário, construindo um mundo de cores, formas e 

magias, destinado às crianças pequenas, ou imagens da sociedade ou papéis sociais 

parcialmente realistas destinados às crianças maiores. Todas essas produções são 

formas de representar o mundo, mas levando em consideração a quem o discurso se 

destina e a forma de fazê-lo chegar: usando um objeto que tem volume e forma, que é 

destinado especificamente à criança, que é de sua propriedade e que convida à 

manipulação lúdica.  

Vale ainda ressaltar que, além das duas dimensões assinaladas, acrescenta-se 

uma terceira dimensão no processo de socialização da criança que pode ser percebido 

em sua relação com o brinquedo: aquela que a criança constrói com o objeto em si. 

Numa sociedade na qual as relações com os objetos são inerentes ao seu 

funcionamento, o brinquedo é o que proporciona à criança estabelecer primeiramente 
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suas relações com os objetos: de posse, de abandono, de partilha, de perda. O objeto 

acaba por ter um papel essencial no processo de socialização que, em grande parte, 

poderá determinar as relações que a criança reproduzirá no futuro com outros objetos 

(Brougère, 1997). 

De objetos de entretenimento a instrumentos de socialização infantil, os 

brinquedos que acompanham a história da infância vêm se transformando com o 

tempo. Muitos tiveram sua origem como objetos pertencentes aos ritos religiosos 

provenientes do mundo adulto, que foram incorporados ao universo infantil com nova 

significação (Benjamin, 1984; Manson, 2002); de alguns já não se conseguem rastrear a 

origem: o pião, por exemplo, tem sua existência registrada desde o século V a.C. 

conforme os achados de arqueólogos; feitos em terracota, bronze ou buxo, passam a 

ser feitos em madeira, provavelmente desde a idade média (Manson, 2002). 

Produzidos, a princípio, do refugo das oficinas manufatureiras, como restos de 

marcenaria ou fundição, os brinquedos eram produtos secundários dos mestres 

artesãos, só no decorrer do século XVIII é que começa a surgir uma indústria 

especializada (Benjamin, 1984). A fabricação de brinquedos aumentou em grande 

escala, ao longo dos séculos XIX e XX, associada ao reconhecimento da importância do 

brinquedo na socialização da criança, ou dos seus dispositivos e possibilidades 

pedagógicas, mas também à lógica de consumo da sociedade contemporânea, na qual 

a oferta dos brinquedos, hoje em sua maioria feitos de plástico e borracha, está 

vinculada a grandes campanhas de marketing e aos seus ideais de preocupação 

extrema com a saúde e a segurança da criança, fazendo dos brinquedos objetos 

“plastificados, esterilizados e inquebráveis” (Meira, 2003); além disso, os brinquedos 

industrializados passam por um longo circuito antes de chegar às mãos das crianças, 

que envolve além dos fabricantes, os distribuidores, anunciantes, vendedores, 

compradores, pais e mesmo educadores.  

Muitas vezes somam-se a esse circuito as associações que os fabricantes 

estabelecem dos brinquedos com outros produtos destinados às crianças, como 

desenhos animados, personagens de livros ou filmes que são utilizados a fim de 

conquistar a criança como consumidora, criando uma rede na qual interagem diversos 

suportes tecnológicos que se complementam, tais como jogos, videogames, histórias 

em quadrinhos, álbuns de figurinhas (Costa, Lima, & Santos, 2007). Esse fator permite 
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que seja percebida uma categorização dos brinquedos a partir da lógica de produção 

que envolve a sua fabricação. De um lado teríamos os brinquedos produzidos 

artesanalmente, do outro lado os brinquedos industrializados.  

Longe de dizer respeito apenas à forma como os brinquedos são produzidos, a 

dicotomia artesanal/industrial também envolve concepções de infância que 

acompanham as escolhas por um ou outro tipo de produto. Enquanto na perspectiva 

da produção industrial as crianças são possivelmente seduzidas pelo brinquedo e o 

universo lúdico que o circunda (desenhos, histórias em quadrinhos, personagens e 

celebridades da televisão), na produção artesanal a ênfase é dada ao brincar, no qual o 

brinquedo deve permitir experiências únicas, ampla manipulação e possibilidades de 

recriação do próprio brinquedo (Costa et al., 2007). Parece somar-se a essa 

multiplicidade de imagens da infância aos quais os brinquedos são destinados, a ideia 

de que os brinquedos industrializados, que fazem uso de diversas tecnologias, 

costumam ser mais caros e portanto, destinados a uma parcela de crianças cujas 

famílias têm recursos financeiros para comprá-los. Enquanto os brinquedos artesanais, 

provavelmente mais baratos, são associados à parcela da população infantil de classes 

sociais menos favorecidas. Independente da forma como são produzidos acreditamos 

que nossas crianças continuam a brincar com peões: de madeira, quando feito de 

forma artesanal, ou de plástico, com luzes e sons, quando fabricado pela indústria de 

brinquedos. 

Confundem-se ainda nessa perspectivados jogos artesanais, brinquedos e 

brincadeiras que são reconhecidos como tradicionais, pois fazem parte da cultura 

popular, são jogos e brinquedos que são transmitidos de uma geração a outra, de 

forma que, apesar de receber e incorporar transformações, guardam a característica 

da tradicionalidade, anonimato e perpetuamento da cultura infantil popular (Cascudo, 

2000; Kishimoto, 1997), sendo a forma como são criados (anônima e coletiva) e o 

mecanismo de transmissão (de geração a geração) os dois principais critérios que 

distinguem os jogos tradicionais dos brinquedos industrializados (Friedmann, 1990). O 

jogo tradicional infantil reforça a ideia de espontaneidade da criança e da possibilidade 

de adaptação dos jogos e brincadeiras para que possam acompanhar a dinâmica da 

vida social, permitindo constituir relações sociais e criações de novos jogos (Kishimoto, 

1994). Tendo essa característica reconhecida, os jogos tradicionais também foram 
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levados às escolas com fins pedagógicos. Com o objetivo de divulgar as brincadeiras 

tradicionais, auxiliar o desenvolvimento infantil e compreender as relações sociais, a 

escola busca o aspecto educativo das brincadeiras tradicionais, fazendo com que a 

característica da liberdade da prática lúdica infantil seja colocada em segundo plano, o 

que reforça as discussões em torno da utilização pedagógica dos jogos e brincadeiras 

infantis (Kishimoto, 1994). 

2.4 Os jogos educativos 

As discussões sobre a utilização dos jogos e brincadeiras na prática educativa 

giram em torno das funções e objetivos esperados: sua função lúdica, quando um 

brinquedo é utilizado em momentos lúdicos e não se espera um resultado, é uma ação 

livre, mantida pela criança pelo simples prazer do brincar. Já em sua função educativa, 

busca-se resultados em relação à aprendizagem, numa ação dirigida e orientada pelo 

educador, tornando o jogo e a brincadeira um material de apoio pedagógico 

(Kishimoto, 1994). Na tentativa de resolver o dilema, Kishimoto (1994, p. 19) propõe 

que a ação pedagógica do jogo não deve entrar em conflito com os interesses da 

criança, deve-se preservar sua liberdade de brincar, estando a ação intencional do 

professor refletida na organização dos espaços, escolhas dos brinquedos e na 

interação com as crianças. Assim, qualquer jogo trazido pela criança para a escola pode 

se tornar um recurso para a realização de práticas educativas, ao mesmo tempo em 

que subsidia o seu desenvolvimento integral.  

A importância dos jogos para a educação é reconhecido de longa data. Na 

Grécia antiga, o filósofo Platão já defendia a importância do “aprender brincando”, em 

oposição à utilização da violência e repressão, colocando o aspecto lúdico como 

importante para a educação e o desenvolvimento das crianças. (Kishimoto, 1994; Silva, 

2009). 

Com a chegada da Idade Média, o cristianismo impõe uma educação 

disciplinadora. O jogo passa a ser considerado inadequado, pois estava associado ao 

prazer profano. Assim a educação era baseada no controle e na obediência, com base 

na memorização das lições recitadas pelos mestres. Esse contexto muda a partir do 

século XVI com o aparecimento do mercantilismo e o nascimento de outras 

concepções pedagógicas, o jogo deixa de ser objeto de reprovação, passa a ser 
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incorporado no cotidiano dos jovens como uma tendência natural, tendo como marco 

sua utilização pelos jesuítas no ensino da ortografia e da gramática. O século XVII traz 

uma expansão contínua no uso dos jogos educativos. Assim como no século XVIII, que 

além de diversificações no uso dos jogos didáticos, apresenta uma nova imagem da 

criança como ser distinto do adulto, permitindo a criação e expansão de instituições 

educativas para educar a infância. No século XIX surgem ideias pedagógicas que 

enfatizam, como preconizado por Rousseau, o respeito ao ritmo de crescimento das 

crianças e a valorização de sua condição infantil. Froebel apresenta a importância do 

jogo livre no desenvolvimento da criança, caracterizado pela liberdade e 

espontaneidade, por exemplo: brincando com materiais diversos, como bolas e cubos, 

a criança desenvolve conhecimentos de matemática e física (Kishimoto, 1994; Silva, 

2009). Mais tarde, Dewey apresenta as experiências e os interesses das crianças como 

novos eixos na educação, nos quais a aprendizagem pode se desenvolver de forma 

espontânea, por meio de jogos e situações cotidianas, nesse caso, o jogo é 

considerado uma atividade livre que possibilita à criança a apreensão e a solução de 

problemas. Ao mesmo tempo Montessori divulga a importância da exploração livre 

dos materiais pedagógicos. O jogo educativo tem como alicerce a proposta da mistura 

da ação lúdica infantil e a orientação do professor visando à aquisição de 

conhecimento e desenvolvimento da criança (Kishimoto, 1994). 

Com a expansão dos estudos psicológicos, o conhecimento das funções mentais 

trazem novas propostas de educação infantil, que valorizam a participação ativa da 

criança como sujeitos da aprendizagem, tais como as propostas de Piaget e Vygotsky, 

com ênfase na importância dos jogos para a aquisição de regras, ou do 

desenvolvimento e importância do imaginário infantil, para que haja assimilação e 

transformação da realidade (Silva, 2009). 

Usados na educação infantil como forma de possibilitar o desenvolvimento 

integral das crianças, marcam presença nas salas de aula e pátios escolares, os jogos 

de construção, as brincadeiras tradicionais, os jogos de regras e tabuleiros, blocos de 

encaixe, bonecas, fantoches e outros elementos que estimulem a imaginação, todos 

presentes no cotidiano infantil. Mais recentemente os jogos eletrônicos e jogos online, 

trazem com a tecnologia digital novas discussões sobre as formas de aprender, as 

competências a desenvolver e as forma de socialização das crianças no mundo digital. 
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3. Start ou log in: brincadeiras na era digital 

Um, dois, três, meia e já! Assim se marca o início de muitas brincadeiras 

tradicionais desfrutadas pelas crianças brasileiras, principalmente em espaços abertos, 

como jardins e pátios. Nas últimas décadas, em decorrência de inúmeras mudanças 

culturais e tecnológicas, as crianças reconhecem fórmulas como start ou login como as 

portas de entrada para mais um universo lúdico, apesar de muitas vezes 

desconhecerem a língua de origem dos termos. Esses novos mundos, carregados de 

bits, fogem da lógica linear e dos espaços concretos, disponibilizando um campo 

infinito de imagens e possibilidades lúdicas do mundo digital. Desse universo são 

representantes os videogames, os computadores, e a internet. Como elementos da 

cultura esses dispositivos, tais como as brincadeiras infantis, estão impregnados de 

valores, modelos de estilos de vida, e ideologias que representam essa cultura e que os 

tornam também agentes socializadores. Na interação com esses dispositivos 

eletrônicos, as crianças desenvolvem novas formas de conhecimento e de interação 

com o outro, que podem até mesmo ser construídas em mundos simulados (Alves, 

2005). 

Na era das tecnologias da informação e comunicação, os computadores 

encerram em si uma variedade de formatos que possibilitam vivências lúdicas para as 

crianças, essa amplitude de dispositivos, instrumentos, softwares, redes e plataformas 

podem ser considerados espaços de produção de sentido (Aranha, 2004) e de 

construção de representações sociais partilhadas que permitirão novas formas de 

socialização e aprendizado. Os jogos eletrônicos (ou videogames) se destacam nesse 

cenário, pois nascem já pensados como instrumentos de entretenimento, encantando, 

seduzindo, convidando crianças, e mesmo adultos, a desfrutá-los, decodificá-los, 

superá-los.  

 

Os jogos de vídeo são uma janela para um novo tipo de intimidade com máquinas, que 
caracteriza a cultura de computador nascente. O relacionamento especial que os 
jogadores estabelecem com os videogames tem elementos comuns a interações com 
outros tipos de computador. O poder dominador dos videogames, o seu fascínio quase 
hipnótico, é o poder dominador do computador. (Turkle, 1989, p. 58-59) 
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Apresentada por Turkle (1989) como uma cultura ainda nascente, a cultura do 

computador tem como um de seus principais representantes o videogame. A própria 

história do desenvolvimento dos videogames se entrelaça com o desenvolvimento dos 

recursos dos computadores, tais como a incorporação de telas coloridas e recursos 

sonoros nos computadores de trabalho, abrindo a possibilidade para que esses 

assumissem também um espaço de entretenimento informático (Alves, 2005). 

A criação da empresa Atari, em 1970, apresentou ao mundo uma nova forma 

de entretenimento eletrônico. A empresa se tornou sinônimo de videogames com o 

lançamento do console de jogos Odissey, que conectado ao aparelho de TV, 

disponibilizava jogos inspirados em esportes, como basquete, tiro ao alvo, corridas e 

ainda mais tarde, jogos com designs mais arrojados e complexos com temáticas e 

narrativas que ampliavam os níveis de interatividade entre o jogador e a máquina, A 

Atari é considerada a responsável pelo nascimento dos videogames domésticos. O 

crescimento do uso dos microcomputadores domésticos (o personal computer, ou PC), 

possibilitou a oferta de videogames com maior recurso técnico, narrativos e estéticos 

na década de 80, preconizando a morte do uso dos consoles de jogos que deveriam ser 

ligados a TV. A reviravolta aconteceu com o surgimento da empresa japonesa Nitendo 

e a volta dos consoles de jogo, desta vez associados ao entretenimento familiar e ao 

lançamento de jogos considerados hoje como clássicos, como o Donkey Kong (1981) e 

o Super Mário (1985), que traz como herói o personagem que se tornou o ícone da 

empresa. 

Com a demanda de usuários cada vez mais exigentes, as novas gerações de 

consoles de videogames estão mais sofisticadas. Empresas como a própria Nitendo, ou 

grandes outras como Sega, Sony e Microsoft passaram a produzir os games em CD-

Rom, que comportam uma melhor resolução das imagens, fluidez de movimentos, 

som, cenários e personagens em três dimensões, favorecendo a criação de jogos que 

possibilitam experiências mais imersivas e intensas. Muitos desses jogos também 

oferecem sua versão para a internet, permitindo experiências de jogos em rede com 

múltiplos jogadores, os MUD (Multi-Users Domains), nos quais os jogadores podem 

construir diferentes personagens, ou avatares, que atuam e interagem no mundo 

virtual, além dos RPG (Role Playing Games), derivados do jogo de tabuleiro da década 

de 70, que apresentam ricas narrativas construídas pelos participantes ao longo do 
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jogo (Alves, 2002). No desenvolvimento das tecnologias dos videogames, consoles 

passaram a dispensar periféricos como o mouse ou joysticks, pois, usando uma câmara 

de vídeo, captam a imagem e os movimentos do jogador para comandar a ação no 

jogo produzindo interações muito mais realistas com as imagens. Além disso, os novos 

consoles garantem acesso à internet, permitindo a realização de jogos em rede, tais 

como os computadores (Alves, 2005; Aranha, 2004). 

3.1 As peças do jogo: interatividade, imersão e avatares  

Em suas configurações, os jogos eletrônicos carregam potencialmente o convite 

a estabelecer uma interação entre o jogador e a proposta de atividade apresentada 

pelo jogo. A ideia de interatividade não é exclusiva dos jogos, ou de qualquer outra 

atividade apresentada na internet. Em qualquer relação de comunicação, o receptor 

tem participação ativa, pois ele julga, interpreta, se mobiliza e representa as 

informações recebidas de forma única, mesmo que a princípio não tenha sido 

necessário ou possível qualquer ação direta dessa pessoa com o meio transmissor da 

informação; então o grau de interatividade sofrerá variações de uma mídia para outra. 

O videogame apresenta maior nível de interatividade do que a televisão, por exemplo, 

pois “em vez de desfilar suas imagens imperturbavelmente na tela, o videogame reage 

às ações do jogador, que por sua vez reage às imagens presentes: interação” (Lévy, 

1999, p. 80). Se o jogo acontece em rede, na dimensão do virtual, a interatividade 

poderá aumentar, já que a ação de um jogador será percebida e respondida por outro 

jogador, provocando constantes atualizações e modificações nas imagens e situações 

dos personagens no jogo (Lévy, 1999). Nesse contexto, a interatividade é 

compreendida como a possibilidade de participação ativa do jogador, que interfere no 

processo com suas ações e reações, transformando constantemente as situações ali 

provocadas, abrindo novos caminhos de atuação (Alves, 2005).  

Essa participação dinâmica significa experimentar a situação como seu agente, 

aquele que age dentro do evento, e a partir do qual o próprio evento acontece. O 

agenciamento vai além da participação e da atividade, ela permite uma experiência, 

uma possibilidade de realizar ações significativas que geram consequências (Murray, 

2003). Em geral, o agenciamento acontece em sistemas interativos, ou seja, aqueles 

que são capazes de reagir ou responder às ações nele provocadas. Nos videogames a 
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intervenção do jogador é uma exigência, pois sem ela não haverá nenhum 

acontecimento, porém essa intervenção não se dá de forma totalmente livre e 

imprevisível. O jogador só poderá atuar naquilo que o programa permite ou prevê 

como possibilidade; mesmo quando o jogo pode ter muitos desenvolvimentos e finais 

possíveis, permitindo ao jogador a possibilidade de retomar algum ponto, mudar suas 

decisões e ver como, a partir de suas decisões, o jogo passa a se desenrolar (Machado, 

2002).  

As imagens interativas dos jogos eletrônicos produzem ambientes de 

simulação, cada vez mais realistas que põe em jogo a imaginação, e motivam os 

jogadores a imergir nesses ambientes, para isso a proposta de interatividade passa a 

levar em consideração as possibilidades presentes nos suportes de comunicação em 

rede e na tecnologia digital, que convidam à imersão, navegação, exploração e a 

conversação (Alves, 2005). A experiência de se perceber em um ambiente simulado, 

representando um mundo real ou um mundo imaginário, pode ser vivenciada como 

uma experiência prazerosa, que pode ser compreendida como uma imersão. 

Buscamos de uma experiência imersiva “a sensação de estarmos envolvidos por uma 

realidade completamente estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera 

de toda a nossa atenção, todo nosso sistema sensorial” (Murray, 2003, p. 102). 

Num meio interativo, a imersão implica em aprender a se movimentar, se 

comunicar e agir nesse ambiente, explorando as suas potencialidades. Existem duas 

formas principais de imersão nos jogos eletrônicos (assim como nos ambientes virtuais 

de forma geral), ou seja, duas formas de representar o jogador nas cenas que se 

desenrolam no jogo. Na primeira, o jogador acompanha a ação de um ponto de vista 

externo, como um observador, enquanto dirige a ação do personagem. Na segunda, a 

ação é acompanhada de um ponto de vista interno, como se o jogador estivesse 

presente na cena, acentuando a sensação de imersão, utilizando para isso o recurso, 

usado muitas vezes em narrativas fílmicas, da câmera subjetiva. Nesse caso, o ponto 

de vista é sempre o do jogador, confundido com o personagem principal da trama. O 

jogador se insere no ambiente do jogo como seu sujeito, o agente, em função do qual 

os eventos acontecem. Tudo se passa no mundo simulado como se a câmera 

representasse um personagem, aquele assumido pelo jogador ao entrar em cena 

(Machado, 2002). O fenômeno da imersão pode ser percebido quando observamos 
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uma criança jogar se referindo ao personagem em primeira pessoa, usando expressões 

como, por exemplo: “Eu vou te matar!” ou “Escapei por pouco!”. 

Nos ambientes simulados do espaço virtual, tornado possível pelas tecnologias 

digitais de informação e comunicação, as pessoas interagem sem se deslocar 

fisicamente, elas se encontram, conversam, competem, interagem. Os ambientes 

virtuais online, onde esses encontros acontecem, podem se construídos, em grande 

parte das vezes de forma coletiva, como verdadeiras cidades, nas quais os 

participantes assumem papéis, e constroem narrativas. Os personagens que transitam 

nesse ambiente virtual ganham corpo, som e identidade.  

Ao entrar num ambiente virtual, colaborativo ou não, o participante, ou 

jogador, deverá escolher uma representação sua, um avatar, com nome, sexo, 

descrição física. Os avatares podem ser considerados “personas virtuais” (Alves, 2005, 

p. 29), assumidos pelos participantes dos jogos e outros ambientes simulados.  Eles 

não precisam ser representações com características humanas, podem tomar a forma 

de um animal, um ser alienígena, uma máquina ou objeto, um monstro, ou um ser 

mítico. Alguns jogos ou comunidades virtuais exibem uma galeria de personagens na 

qual o jogador poderá escolher qual deles irá representá-lo, alguns podem ter suas 

características editáveis, como por exemplo, no jogo em rede para crianças Club 

Penguin, da Disney, que permite às crianças a escolha do nome, das cores, das roupas 

e do modelo de casa dos pinguins que vão representá-los no jogo. Muitos desses jogos 

e mundos virtuais requerem aos participantes que atribuam qualidades, capacidades, 

fraquezas e personalidades aos personagens. Essas características subjetivas são 

resultado de uma “negociação entre, de um lado, as iniciativas, as fantasias e os 

desejos de um jogador real projetado num avatar e, de outro, as convenções, atributos 

e possibilidades previstos no programa” (Machado, 2002, p. 9).  

Os ambientes digitais permitem ao jogador experimentar diversas máscaras, 

pois quem atua no jogo é o avatar, mantendo o seu criador protegido sob a máscara e 

o anonimato que ela provoca. Dessa forma, diversas máscaras podem ser vestidas e 

despidas a qualquer momento, dando às pessoas a possibilidade de explorar múltiplas 

identidades, aceitas ou não pela sociedade, ou mesmo pelo próprio jogador. (Alves, 

2005; Machado, 2002; Turkle, 1997). 
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O termo avatar, que tem sua origem na mitologia hindu, designa o corpo 

temporário utilizado por um deus quando visita a terra. Foi utilizado pela primeira vez 

no ciberespaço por Chip Morningstar, em 1985, criador do jogo Habitat, o primeiro 

mundo virtual dotado de avatares (Machado, 2002). 

O mundo dos avatares, lá onde eles interagem, pertence a uma cultura 

caracterizada por formas de pensamentos não lineares, dando espaço para diversos 

estilos cognitivos e emocionais; um universo tecnológico repleto de imagens 

carregadas de símbolos, valores, conceitos e contextos, caracterizando o que Turkle 

(1989) nomeou de cultura da simulação, que tem como seus representantes os 

modelos computacionais e os jogos eletrônicos, que oferecem propostas interativas 

nas quais de um lado encontramos o programador, aquele que explora os modelos 

numéricos para criar cenários e, do outro lado, a criança que joga, imersa nas 

simulações de mundos, ambos vivenciando uma relação que se assemelha mais a um 

diálogo do que um monólogo (Turkle, 1997, p. 76). 

As imagens simuladas interativas nos jogos eletrônicos, ou nas diferentes telas 

nas quais imergimos, abrem possibilidades para as discussões sobre novos processos 

de aprendizagem, baseadas na ideia de que interatuando com um programa 

computacional, a criança aprende a aprender o que ele é capaz de fazer, habituando-

se a assimilar muitas informações, a abrir muitas janelas de aprendizagem ao mesmo 

tempo, aprendendo a resolver problemas na medida em que “organiza e reorganiza os 

objetos conhecidos sem um planejamento prévio” (Alves, 2005, p. 30). Neste universo, 

há uma valorização do exercício da “bricolagem”: a criança aprende como as coisas 

funcionam interagindo com elas, desenvolvendo uma vertente intuitiva do processo de 

aprendizagem manipulando objetos virtuais, “navegando através de correções de 

percursos” (Turkle, 1997, p. 76). 

As possibilidades de desenvolvimento de novos processos de aprendizagem, 

mediados pela cultura da simulação, muitas vezes são compreendidos como prováveis, 

pois exploram o potencial de níveis de interatividade que são oferecidos por esses 

produtos da tecnologia digital. A interatividade, nesse cenário, deve se entendida 

como a possibilidade de efetivar trocas que não se limitam à simples aquisição de 

conhecimento, mas que permita uma contribuição ativa daquele que atua no 

processo, a partir de suas ações e reações, desejos e intervenções (Alves, 2003). 
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3.2 Jogos eletrônicos na educação 

Brincar e aprender são faces de um mesmo fenômeno que se entrelaçam e 

possibilitam o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes a partir de 

suas vivências e contextos, gerando um espaço de aprendizado cultural que prepara a 

criança para outros processos de aprendizagem específicos. Os videogames são um 

forte exemplo da tecnologia aplicada à brincadeira.  Como um brinquedo eletrônico, o 

videogame encanta e diverte, mas também proporciona à criança uma porta de 

entrada para o mundo dos computadores e suas tecnologias, exigindo uma série de 

competências e novas formas de pensar e aprender.  

Neste sentido, reforçasse a compreensão do papel da escola e do educador 

quando do uso das tecnologias digitais para fins pedagógicos. Os computadores, os 

videogames e a internet permitem o acesso à informação, à aquisição de 

conhecimentos e ao desenvolvimento de competências próprias à utilização dessas 

ferramentas, porém como instrumentos tanto podem ser utilizados para abrir espaço 

para formas de aprendizagens de natureza transformadora, explorando e 

questionando novos conteúdos e situações (Ramos, 2005); como aquelas de natureza 

conservadora, reforçando métodos e práticas do ensino evocadas nos currículos 

tradicionais escolares. 

Partindo dessa ideia, cabem à proposta pedagógica das instituições de ensino e 

à ação do educador, abrir a possibilidade do uso desses instrumentos para construir 

situações que estimulem a integração de conteúdos, experiências e brincadeiras, 

apresentando à criança situações, materiais e apoio para as mais diversas situações de 

aprendizagem. Entrando na cultura escolar, o computador pode entremear-se em 

vários projetos e experiências de aprendizagem de forma efetiva possibilitando à 

criança ir além dos objetivos educacionais específicos traçados pelos currículos 

(Papert, 1994). 

Além desses fatores, nenhum processo de aprendizagem pode desconsiderar o 

contexto social e cultural no qual ele se insere, ao contrário, deve fazer esforços para 

integrar-se a esse contexto e mesmo estimular a busca de uma diversidade 

educacional em suas propostas promovendo o desenvolvimento de diferentes estilos 

de aprendizagem, tendo em vista a diversidade cultural que vivemos. 
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Com a inserção das tecnologias digitais de informação e comunicação no 

universo infantil, surgiram vários discursos que promovem a apropriação desses novos 

meios como oportunidades sem precedentes para potencializar os processos 

educacionais, enquanto outros discursos, com conotação mais crítica, apontam os 

mais variados riscos a que as crianças estão se submetendo, inclusive para o seu 

desenvolvimento equilibrado. Oportunidades e riscos são os dois polos debatidos 

entre os mais entusiastas defensores do uso das tecnologias pelas crianças e aqueles 

que veem esses meios como essencialmente ameaçadores.  

Muitas vezes, nos discursos essencialmente otimistas, a revolução educacional 

prometida com a utilização inovadora das tecnologias coloca as instâncias 

socializadoras tradicionais, como família, escola e professores, numa posição 

antiquada, frágil e inadequada para lidar com os jovens, também conhecidos como os 

nativos digitais (Prensky, 2001a), ou o homo zappiens (Veen & Vrakking, 2009), ou a 

geração net (Tapscott, 2009), que teriam competências inatas para lidar com esses 

meios. Em contrapartida nos discursos francamente pessimistas, as tecnologias são 

apresentadas como algo nocivo, do qual as crianças devem ser afastadas, tal como 

afirma Setzer (2010, p. 43), 

 

Senhores pais e professores tenham dó de seus filhos e alunos, não lhes deem acesso 
aos meios eletrônicos! Ninguém mais duvida de que estamos destruindo a natureza. 
Pois os meios eletrônicos destroem a infância e a juventude, uma das maneiras mais 
eficazes de se destruir a humanidade.  

 

Em um dado discurso, a criança é colocada como autônoma, noutro como 

passiva diante das mídias. Num ou noutro caso os discursos parecem desconsiderar as 

diversas realidades vividas pelas crianças, as formas com que elas se apropriam desses 

instrumentos e “a forma como podem impulsionar o distanciamento entre gerações e 

funcionar como um entrave à construção de conhecimento que efetivamente ajude os 

mais jovens a lidar com a sociedade em que vivem” (Monteiro & Osório, 2010, p. 117).  

Na busca de diminuir essas distâncias e promover a busca de conhecimento 

com segurança, muitas escolas, currículos e principalmente professores, identificando 

as potencialidades inerentes a esses instrumentos, não medem esforços e criatividade, 

no sentido de usar o que as tecnologias digitais oferecem como recurso para novas 
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propostas pedagógicas, tendo em vista o reconhecimento da pluralidade de estilos de 

aprendizagem e o contexto histórico, social e cultural no qual a criança está inserida. 

Possibilidades que já são reconhecidas também em algumas ações governamentais: no 

Brasil, por exemplo, o videogame foi considerado, desde 2011, como um segmento 

cultural, inclusive para fins de recebimento de doações e patrocínios, pelo Ministério 

da Cultura do Brasil, integrando um rol de potenciais dispositivos divulgadores da 

cultura local (Brasil, 2011). 

Reconhecido como parte do universo lúdico infantil, o videogame entrou no 

ambiente escolar como instrumento pedagógico, representante das tecnologias 

digitais familiares às crianças, mas também como uma ferramenta capaz de 

potencializar e promover o desenvolvimento de várias competências julgadas 

necessárias para a inserção da criança no contexto cultural digital. Segundo Veen & 

Vrakking (2009, p. 36), “para o homo zappiens, a aprendizagem começa como uma 

brincadeira e se trata de uma brincadeira exploratória por meio dos jogos de 

computador”. Apesar dos autores colocarem as tecnologias de forma essencialmente 

positiva, desconsiderando a forma com que as crianças se apropriam desses elementos 

em suas culturas específicas e os possíveis riscos que podem estar presentes nesta 

relação, reconhecemos a importância da brincadeira como uma importante atividade 

no desenvolvimento da criança e de seus processos de aprendizagem, assim como a 

inserção dos componentes digitais como forma de diversão e entretenimento, 

portanto possíveis meios de desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. Assim 

consideramos não uma infância digital, mas a infância no digital, ou seja, inserida num 

contexto digital “em que todos nós vivemos o mesmo contexto em que as crianças 

aprendem a viver e lidar com os desafios dum tempo tão cheio de novidades” (Osório 

& Miranda-Pinto, 2010, p. 5). 

A criança inserida neste contexto digital poderá desenvolver um conjunto de 

competências e habilidades sociais consideradas necessárias para lidar com a nova 

“paisagem midiática” (Jenkins, 2006, p. 4), mas não exclusivamente com elas, que 

incluem, segundo Jenkins (2006): jogar, que implica na capacidade de experimentar 

formas de resolução de problemas explorando e testando os elementos que nos 

rodeiam; desempenho ou performance, que compreende a habilidade de adotar 

identidades alternativas, projetadas em personagens virtuais, com o objetivo de 
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improvisar e desenvolver uma melhor compreensão de si, seus valores, suas escolhas e 

papéis sociais; simulação, que implica na habilidade de construir e interpretar modelos 

dinâmicos dos processos do mundo real, permitindo a representação e manipulação 

de complexos sistemas de informação e novos conhecimentos, pois viabiliza a 

aprendizagem por ensaio e erro, dando a oportunidade de experimentar e observar 

situações representativas do mundo real; apropriação, significando a capacidade da 

criança de relacionar, se apropriar e significar conteúdos culturais e presentes nos mais 

diversos meios de comunicação; multitarefas, muitas vezes confundida com distração 

ou falta de atenção, ser capaz de lidar com multitarefas significa monitorar e 

responder às várias informações e demandas que acontecem no entorno, 

reconhecendo as relações existentes entre as informações que chegam de fontes 

diversas e identificando no ambiente dados significativos; cognição distribuída, 

significa a capacidade de interagir de forma significativa com as ferramentas que 

ampliam nossas capacidades mentais, tais como as tecnologias, sabendo como utilizar 

seus recursos e funções de forma confiável e eficaz; inteligência coletiva, implica na 

capacidade de partilhar conhecimento e comparar informações em busca de alcançar 

objetivos comuns a um determinado grupo, envolve a capacidade de julgamento, com 

a qual é possível avaliar a credibilidade e a confiabilidade das informações de 

diferentes fontes, assim como envolve a capacidade de navegação transmídia, que 

implica em conseguir acompanhar o fluxo de histórias e informações em múltiplas 

fontes, meios de comunicação ou plataformas midiáticas, de modo a formar novas 

sínteses; associadas a essas competências encontramos ainda a capacidade de 

trabalhar em rede ou networking, competência que implica em aprender a utilizar as 

redes sociais e culturais de forma eficaz, como meio de aquisição de conhecimento e 

distribuição de informação, isso implica saber como as redes funcionam, quando 

confiar nos outros, o que filtrar e priorizar como informação; agregada a essas 

competências ainda encontramos a capacidade de negociação, que implica no 

compromisso com princípios éticos e respeito mútuo, não se refere a ignorar as 

diferenças, mas a apreciar e valorizar a diversidade de perspectivas. 

Essas habilidades não são inatas às crianças, como apregoa o discurso dos 

nativos digitais, elas precisam ser desenvolvidas num processo em que pais, escolas e 

educadores participam plenamente. São competências fundadas no desenvolvimento 
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de diversas formas de letramentos, não só o digital, mas também no incentivo à 

pesquisa, na aquisição da habilidade de análises críticas, na educação para a mídia. 

Neste sentido, as instituições tradicionais, como a escola e a família, e seus 

representantes, os pais e educadores, têm um importante papel, pois mantém sua 

autoridade em educar, informar, gerir e orientar as atividades que as crianças e jovens 

realizam utilizando as tecnologias, buscando que as crianças desenvolvam habilidades 

criticas e criativas nas formas de lidar com as mídias digitais, dentro de seus contextos 

sociais, econômicos, políticos e culturais (Selwyn, 2009). 

Para além desses fatores encontram-se outros elementos que colocam os 

videogames como interessantes instrumentos nos processos de aprendizagem.  

Segundo Gee (2004), os videogames podem ser considerados domínios 

semióticos, ou seja, conjuntos de práticas que recrutam um ou mais tipos de 

linguagem para comunicar distintos tipos de significados, tais como, linguagem oral ou 

escrita, imagens, equações, símbolos, sons, gestos, gráficos. (Gee, 2004, p. 18). Como 

domínio semiótico, os videogames podem proporcionar aprendizagem ativa, e não 

somente a partir dos conteúdos abordados, pois possibilitam aprender a 

experimentar, ver, sentir e agir no mundo de diferentes formas; a aprender a ser parte 

de grupos sociais integrantes do mesmo domínio semiótico; assim como a aprender a 

nos preparar para aprendizados futuros, para resolver problemas relacionados ao 

domínio semiótico em questão, ou a outros domínios semióticos a ele relacionados 

(Gee, 2004, p. 23).  

A aprendizagem ativa pode se tornar aprendizagem crítica quando, além das 

aprendizagens propostas acima, o aprendiz se torna capaz de não somente 

compreender e produzir significados reconhecíveis em um domínio semiótico 

particular, mas também passa a ser capaz de pensar nesse domínio como um 

complexo sistema em que todas as suas partes estão inter-relacionadas e passa a ser 

capaz de inovar e produzir novos significados que possam ser partilhados entre as 

pessoas pertencentes ao mesmo domínio (Gee, 2004, p. 23). Trata-se de desenvolver o 

processo de aprendizagem de forma descontraída, mas engajada, pois como numa boa 

aula, usando bons videogames, os aprendizes não percebem que estão aprendendo, 

nem quanto, nem quão difícil está sendo esse processo (Bomfoco & Azevedo, 2012; 

Gee, 2004).  
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Os bons videogames são aqueles que proporcionam aos jogadores desenvolver 

aprendizagem ativa, pois incorporam esses princípios de aprendizagem. Em parte é 

isso que os torna motivadores e divertidos (Gee, 2009); porém para que as 

experiências proporcionadas nos videogames sejam parte do processo de 

aprendizagem é necessário preencher cinco condições: as experiências servirão de 

base para a solução de problemas futuros quando são claramente associadas a 

objetivos; as experiências devem ser interpretadas e fazer sentido, durante e após a 

ação, pois a interpretação da experiência significa extrair aprendizados e antecipar em 

que contextos e de que forma esses aprendizados podem ser novamente utilizados; 

durante a experiência as pessoas devem receber feedback imediato para que possam 

reconhecer seus erros, porque aconteceram falhas e como poderia ter sido feito de 

forma diferente; as experiências aprendidas anteriormente devem poder ser aplicadas 

em diversas novas oportunidades e contextos, permitindo uma melhor interpretação e 

uma gradual generalização além da aplicação em seu contexto específico; o processo 

de aprendizado enriquece quando partilhado entre pares ou mentores que oferecem 

interpretações diversas e explicações de como e porque as coisas funcionam 

proporcionando subsídios para a aprendizagem (Gee, 2008, p. 43-44).  

Segundo Gee (2004), podemos apontar dois fatores que fazem com que os 

videogames sejam importantes instrumentos nos processos educacionais, o primeiro 

diz respeito ao fato que o jogador está sempre aprendendo sobre o jogo enquanto 

joga, e o segundo é que a prática dos bons jogos eletrônicos proporcionam 

experiências enriquecedoras e que podem ser úteis de alguma forma em experiências 

futuras, fazendo com que o jogador reflita e encontre soluções para situações 

complexas, exercite o gerenciamento de recursos variados e objetivos diversos, tome 

decisões, exercite o uso da intuição e adaptação de uma situação a outra. Ou seja, o 

jogador aprende a aprender (Bomfoco & Azevedo, 2012; Gee, 2004).  

No que se refere ao uso dos videogames, sua utilização para fins educativos 

traria a possibilidade de trabalhar as competências acima listadas, além de poder 

apresentar muitos conteúdos pedagógicos de forma lúdica. A apresentação desses 

conteúdos seria a forma de aprendizagem mais claramente percebida nos videogames, 

pois em suas narrativas podem abordar fatos históricos, geográficos, matemáticos, 

entre muitos outros campos das ciências. A proposta declaradamente pedagógica 
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desses videogames permite identificá-los como o que alguns autores chamam de 

serious games ou jogos sérios. 

3.3 Quando os jogos são chamados de sérios 

Ter um objetivo educacional explícito e cuidadosamente planejado é a principal 

característica que permite classificar uma parcela dos jogos que vem sendo produzidos 

como serious game ou jogos sérios (Abt, 1987). A intencionalidade desta proposta 

coloca os objetivos educacionais acima da diversão e do entretenimento. Esse 

princípio não precisa estar explícito no design do jogo, mas pode ser atribuído pelo 

contexto no qual o jogo será utilizado, o que significa que um jogo originalmente 

projetado para a diversão e entretenimento pode ser levado para outro contexto de 

formação, como por exemplo, um jogo de tabuleiro que é utilizado para ensinar 

estratégia e guerra tática num contexto militar (Breuer & Bente, 2010). Levado para o 

campo dos jogos eletrônicos, a compreensão de Abt (1987) se mantém válida, 

mantendo o princípio de que o entretenimento não é o foco principal, as propostas do 

jogo são estruturadas para o aprendizado, mas de forma divertida (Breuer & Bente, 

2010; Charsky, 2010; Pereira, 2008; Santos, 2010; Susi, Johannesson, & Backlund, 

2007; Ulicsak, 2010). Ou seja, “as tecnologias que são usadas para produzir jogos 

interativos para o puro entretenimento no campo da ação física, são também eficazes 

na educação, treinamentos e outras aplicações mais sérias” (Zyda, 2007, p. 27).  

Como o aprendizado e a diversão são as características principais dos jogos 

sérios, ressaltam-se as similaridades e diferenças com o conceito de edutainment 

(education - entertainment), uma fórmula que busca fundir entretenimento e 

educação. O edutainment é um processo no qual se planeja e se implementa uma 

comunicação midiática que entretém e educa, a fim de aumentar o conhecimento 

sobre determinados assuntos, criar atitudes favoráveis ou mudar normas e 

comportamentos sociais (Singhal & Rogers, 2004). Embora em certo sentido, jogos 

sérios e edutainment possam ser utilizados como sinônimos, no que se refere aos 

videogames há um movimento que considera os jogos sérios mais do que edutainment 

e que coloca a ênfase dessa diferença tanto no fato dos jogos terem progredido em 

sua forma, técnica e recursos, quanto em considerar a educação como algo maior do 
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que memorizar fatos e conteúdos, buscando uma concepção mais construtivista dos 

processos de aprendizagem (Charsky, 2010). 

Considerando que os jogos sérios são mais do que edutainment, Michael e 

Chen (2006, citados por Breuer & Bente, 2010), afirmam que os modos de 

aprendizagem que os jogos sérios empregam ultrapassam a proposta do ensino pela 

memorização, podendo não só ensinar, mas treinar e educar um público amplo e 

diversificado. De acordo com essa proposta os jogos voltados para o edutainment são 

um ramo dos jogos sérios que se desenvolvem principalmente para o uso didático-

pedagógico, em sua maioria projetada para o público infantil e que estão centrados na 

transmissão de conhecimento (Breuer & Bente, 2010). Já os jogos sérios seriam 

desenvolvidos usando uma forma de entretenimento imersivo pensado para subsidiar, 

por exemplo, ações do governo, treinamento corporativo, a educação, cuidados com a 

saúde, a comunicação de objetivos estratégicos, políticas públicas (Zyda, 2007); 

incluindo assim um conjunto de oportunidades de aprendizagem social, 

compreendendo comportamentos cívicos ou políticos, como simulações de atividades 

comunitárias, princípios de solidariedade ou debates sobre questões éticas entre os 

jovens. (Lenhart et al., 2008).  

Outros conceitos se entrelaçam de alguma forma com a categoria de jogos 

sérios, tais como E-learning ou ainda, game-based-learning. O conceito de E-learning 

está associado ao aprendizado vinculado ao uso de computadores, não implica 

necessariamente o entretenimento ou a diversão no processo de aprendizagem, mas 

tem como característica a possibilidade de proporcionar uma aprendizagem flexível no 

tempo e no espaço para grupos diversificados de aprendizes (Breuer & Bente, 2010; 

Susi et al., 2007). Tendo em vista essa definição abrangente de E-learning, como 

aprendizagem baseada em computadores, todas as formas de jogos sérios digitais 

estariam compreendidas como uma de suas possibilidades.  

Ainda em consonância com a definição de jogos sérios, o game-based-learning 

implica na mesma possibilidade de gerar aprendizagem considerada nos jogos sérios, 

portanto os dois termos podem ser entendidos como sinônimos já que utilizam das 

mesmas características para potencializar o envolvimento e a motivação do aprendiz 

no processo de aprendizagem (Susi et al., 2007). Derivando dessa tendência está ainda 

o digital-game-based-learning, como apresenta o título do livro de Prensky (2001c). A 
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aprendizagem baseada em jogos digitais oferece um grande potencial para engajar os 

jovens aprendizes, pois segundo Prensky (2001a, 2001b) os padrões de pensamento e 

linguagem destes alunos estão voltados para o uso de mídias digitais e ainda, o uso de 

videogames como forma de entretenimento moldou as preferências e habilidades 

desses jovens no que se refere às possibilidades de engajamento nos processos de 

aprendizagem.  

Apesar do conceito de jogos sérios envolver claramente a proposta dos 

objetivos educacionais, o termo em si carrega uma série de questionamentos: para 

alguns pode parecer contraditório, para outros uma redundância. É considerada uma 

contradição quando o jogo é percebido como algo que não pode ser sério, já que é 

usado para diversão e entretenimento. Ou uma redundância, pois diante do que já foi 

discutido afirmamos que todos os jogos são sérios, e ainda que o jogador, quando em 

atividade, pode tomar o jogo bastante a sério. Além disso, mesmo sem ter um foco 

direto na educação, os jogos podem ser utilizados para fins “sérios”, como ajudar a 

distrair pacientes submetidos a terapias dolorosas e/ou demoradas (Breuer & Bente, 

2010).  

Por outro lado, fica em aberto a discussão sobre até que ponto a aprendizagem 

associada a esses jogos precisa ser socialmente aceita para que estes recebam o rótulo 

de jogos sérios. Se levarmos em conta apenas o proposto de que sua principal 

característica são seus objetivos educacionais, podemos estar falando de jogos com 

conteúdos políticos extremistas, ou preconceituosos, ou ainda que induzam a 

comportamentos potencialmente perigosos, por exemplo. A aceitabilidade dos temas, 

valores e ideologias apresentados nos jogos pode depender do contexto e da forma 

como são utilizados, não sendo, portanto, o critério que define o jogo sério, já que 

possibilitam da mesma forma a aquisição de conhecimento, informações, valores e o 

desenvolvimento de processos de aprendizagem, portanto o rótulo jogos sérios não 

implica necessariamente em efeitos socialmente desejáveis. 

3.4 Taxonomias dos Jogos 

Os jogos digitais apresentam uma complexa variedade de gráficos, tipos de 

interação, tipos de narrativas, gêneros e objetivos, que tornam a tarefa de classificá-los 

um grande desafio. No entanto, não existe uma norma clara de classificação desses 
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jogos, o que gera sistemas de categorização criados a partir de critérios estabelecidos 

pelos próprios desenvolvedores, fabricantes, associações de jogadores, sites 

especializados ou acadêmicos, que apresentam propostas de taxonomia diversas 

voltadas para seus próprios públicos.  

Uma dessas propostas, muito usada para classificar os jogos digitais em função 

do que a indústria de jogos apresenta ao público, é o sistema utilizado por Herz (1997, 

citado por Kirriemuir & McFarlane, 2004, p. 7-8), que contempla as seguintes 

categorias: jogos de ação, que incluem os jogos de tiro, os jogos de plataforma e 

outros tipos de jogos baseados na reação do jogador; jogos de aventura, nos quais o 

jogador é desafiado a resolver uma série de enigmas e desafios; jogos de luta, que 

envolve combate entre os personagens, sejam eles controlados por outros jogadores 

ou pelo próprio sistema do jogo; jogos de quebra-cabeça, como o Tetris; RPG (role-

playing-games ou jogos de papéis), nos quais o jogador pode criar e assumir as 

características do personagem; simulações, nas quais o jogador age em um ambiente 

ou situação recriada virtualmente; jogos de esporte; jogos de estratégia, nos quais são 

recriadas situações de guerras, batalhas históricas ou conflitos militares que devem ser 

resolvidos estrategicamente.  

Mesmo sendo uma proposta abrangente, é possível que, a cada novo jogo 

lançado, essa categorização seja posta a prova. Além disso, muitos jogos podem se 

enquadrar em mais de uma categoria, sendo ao mesmo tempo jogos de estratégia e 

simulação, por exemplo. Outro fator que não é levado em conta na classificação de 

Herz (1997) é a possibilidade de o jogo ser voltado para jogadores individuais ou para 

múltiplos jogadores, o que pode implicar numa diferença significativa no formato do 

jogo (Kirriemuir & McFarlane, 2004).  

Outra proposta de classificação é apresentada por Alves (2005), levando em 

consideração o tipo de resposta solicitada ao jogador: respostas de reação física, que 

contempla as subcategorias de jogos de tiro ao alvo, jogos de combate, jogos de 

plataforma, jogos adaptados de outras mídias, jogos de esporte e jogos de corrida. 

Nestes tipos de jogos, o jogador tem o tempo como adversário, ele deve reagir as 

consignas em curto espaço de tempo, não havendo a exigência de desenvolver 

estratégias para evoluir no jogo. O segundo tipo de resposta é o planejamento 

estratégico, que inclui todos os jogos que requerem tempo para planejar as ações, que 
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incitam ao raciocínio, permitindo ao jogador rever seu pensamento à medida que o 

jogo evolui, podendo voltar a situações anteriores. Estes tipos de jogos apresentam 

duas subcategorias: aqueles que são desenvolvidos em torno de uma narrativa, e os 

que se desenvolvem a partir de uma lógica abstrata (aqui incluídos os quebra-cabeças 

e jogos de cartas). Os jogos híbridos seriam aqueles que articulam os recursos de 

reações físicas e de planejamento estratégico, sem que ocorra predominância de um 

ou outro. 

No intuito de discutir a aplicação dos videogames na educação, Kirriemuir e 

McFarlane (2004) apresentam três abrangentes categorias de jogos: jogos 

educativos,que contemplam os jogos com objetivos claramente educacionais, voltados 

para a aquisição de conhecimento e a abordagem dos conteúdos curriculares; jogos 

comerciais, nesta categoria encontram-se os jogos de entretenimento com potencial 

educativo; e simuladores, são jogos que estimulam o aprendizado a partir da 

experiência vivenciada nos ambientes e situações representadas no jogo, é o saber-

fazer.  

Neste caso é tomado por base o denominador comum proposto na 

classificação dos jogos sérios, que são aqueles utilizados para algo mais que entreter e 

que possuem objetivos educacionais claramente definidos. O que a princípio parece 

excluir dessa categoria os jogos comerciais que são projetados para entretenimento e 

diversão. Porém, se assumimos a proposta de que os fins educacionais não precisam 

ser projetados no jogo, mas podem ser associados a eles, dependendo do contexto no 

qual são utilizados, mesmo os jogos comerciais podem ser considerados jogos sérios, 

pois contribuem para o desenvolvimento de uma variedade de habilidades e 

competências intrínsecas a própria atividade de jogar (Abt, 1987; Breuer & Bente, 

2010; Kirriemuir & McFarlane, 2004; Sawyer & Smith, 2008; Susi et al., 2007). 

Assim, na tentativa de desenvolver uma tipologia para os jogos sérios, Ratan & 

Ritterfeld (2009) desenvolveram uma pesquisa analisando 612 jogos digitais que 

haviam sido rotulados como jogos sérios por seus desenvolvedores, gerando um 

sistema de classificação que consiste em quatro grandes categorias: principais 

conteúdos educacionais; princípios de aprendizagem abordados; grupo etário e 

plataforma de jogo. 
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Com relação aos conteúdos educacionais, 63% dos jogos analisados comportam 

conteúdos acadêmicos, ou seja, foram jogos desenhados para ensinar conteúdos 

acadêmicos curriculares, como biologia ou álgebra. Outros conteúdos abordados nos 

demais jogos analisados foram: mudança social, trabalho, saúde, forças armadas e 

marketing. Sobre os princípios de aprendizagem abordados, foram identificados: a 

prática de habilidades, o ganho de conhecimento por exploração do jogo, a resolução 

de problemas cognitivos e a resolução de problemas sociais. A prática de habilidades 

esteve presente em 48% dos jogos analisados como o princípio de aprendizagem mais 

abordado. A maioria dos jogos foi pensada para o público infantil, sendo 39% para 

crianças em idade pré-escolar, e ainda 39% para crianças cursando o ensino 

fundamental ou elementar. As demais categorias, ensino médio e ensino adulto ou 

sênior, foram identificados em menor número. Quanto à plataforma em que os jogos 

analisados estão disponíveis, a maioria foi projetada para uso em computadores 

pessoais (cerca de 90%), em detrimento de outras plataformas como consoles de jogo, 

telefones portáteis, ou outras plataformas móveis. 

Outra tentativa de classificar os jogos sérios parte de Sawyer & Smith (2008), 

apesar de afirmarem que não é possível pensar em uma taxonomia para os jogos 

sérios sem que se desenvolva uma taxonomia para todos os jogos. Para empreender a 

essa classificação eles cruzaram as áreas de aplicação com os objetivos dos jogos 

examinados, alcançando um maior detalhamento das possíveis categorias 

encontradas, mesmo que algumas dessas categorias apresentem propostas bastante 

semelhantes ou iguais, como apresentadas a seguir: 
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Tabela 1: Taxonomia dos Jogos Sérios (Sawyer & Smith, 2008) 

 

Embora existam várias tentativas de criar uma classificação para os jogos 

eletrônicos, nenhuma delas encerra a discussão, pois a cada nova proposta tecnológica 

que surge, a cada novo jogo, abrem-se possibilidades de novas contribuições, novos 

objetivos, novos projetos e contextos educacionais, novas características e recursos 

que talvez ainda não tenham sido repertoriados, ou discriminados, mas que 

questionam e põem à prova as categorias existentes.  

3.5 Entretenimento e Educação: o que e como aprender com jogos digitais 

Saber o quê e como se aprende nos jogos digitais é a questão que está 

subjacente a todas as discussões que envolvem o uso de videogames na educação. Na 
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busca de apresentar esses fatores, Andrade (2012) propõe que os jogos digitais são 

passíveis de desenvolver aprendizagens em diversos aspectos, tais como: 

comportamentos, pela imitação, feedback e prática; criatividade, pelo jogo e pela 

ação; fatos, pela associação, pela memorização, exercitação e respostas a perguntas; 

capacidade crítica, pela análise de casos, formulações de questões, realização de 

escolhas, feedbacks e treinos; idiomas, pela imitação, prática e imersão; observação, 

pela exemplificação e atenção ao feedback recebido; procedimentos, pela imitação e 

prática; processos, pela análise de sistemas, desconstrução e prática; visão sistêmica, 

pela descoberta dos princípios e compreensão da hierarquia de tarefas; raciocínio, 

através de quebra-cabeças, problemas e exemplos; competências físicas ou mentais, 

pela imitação, feedback, práticas continuadas e enfrentar novos desafios; discursos e 

apresentações públicas, pela memorização, prática e treino; teorias, pela lógica, 

explicação e questionamentos. 

Independente da categorização rotulada no videogame, considerando que as 

crianças e jovens podem construir seus próprios significados acerca dos jogos a partir 

de suas vivências e contextos, é interessante vislumbrar a perspectiva dos próprios 

jogadores sobre o potencial educativo dos jogos. Os jovens parecem ter uma avaliação 

positiva dos videogames como potenciais dispositivos educacionais, segundo Pereira  

(2008), em pesquisa realizada com 260 jovens, com idade média de 14,5 anos, 63,5% 

dos entrevistados avaliam que é possível aprender algo com os videogames que jogam. 

Essa percepção é mais evidenciada entre os rapazes, com 73,8% contra 53,7% entre as 

meninas. Das possibilidades de aprendizagem geradas pelos videogames, os jovens 

citaram as categorias: desenvolver competências; aprender línguas; desenvolver 

saberes práticos, passar o tempo, e em menor número (apenas sete respostas) o 

aprendizado de algum aspecto negativo. A maior parte das possibilidades percebidas 

remete ao desenvolvimento cognitivo, tais como: desenvolver a rapidez de raciocínio, 

fazer pensar, estimular a criatividade, desenvolver a concentração e melhorar a 

memória. No âmbito social foi citado: o autoconhecimento, aprender a estar consigo 

próprio, aprender a viver outras vidas e a trabalhar em conjunto (Pereira, 2008).  

Também buscando identificar o que se pode aprender jogando videogames, Corrêa 

(2010), entrevistou 98 jovens, de ambos os sexos, com idades entre 10 e 15 anos, dos 

quais apenas 6,2% afirmaram que não se aprendia nada jogando videogames; 62,4% 
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identificam aprendizados da “vida prática”, tais como: perceber e enfrentar riscos, 

desenvolver a criatividade, ser ágil, ter paciência, pensar rápido, ter atenção no que 

faz, lidar com o tempo e com a pressão; além disso, 31,4% faz referência aos aspectos 

valorizados no ambiente escolar, como o desenvolvimento do raciocínio lógico, e da 

coordenação motora, além da possibilidade de aprender conteúdos curriculares, 

diretamente ligados às disciplinas, como matemática e português.  

Além disso, alguns videogames provocam no jogador motivação suficiente para 

que ele desperte a curiosidade e parta em busca de maior conhecimento sobre o 

assunto abordado, contextos e cenários dos jogos. Esta busca provoca o incentivo à 

leitura, a pesquisa e a troca de informações gerando um processo de “aprendizagem 

tangencial” (Breuer & Bente, 2010) ao proposto nos jogos. Neste caso, os fatos e 

informações não estão incluídos nos próprios jogos, as lacunas são preenchidas por 

iniciativa do jogador, numa postura ativa no processo de busca de conhecimento, do 

qual ele se torna gestor. Consequentemente, os jogos digitais podem ser geradores de 

aprendizagem, de curiosidade e de motivação intrínseca para a busca de 

conhecimento. 

Apresentar as potencialidades dos jogos digitais para a educação não significa 

supor que todos eles são igualmente adequados a todos os processos de 

aprendizagem, muitos desafios acompanham essa proposta, não basta apresentar um 

videogame em sala de aula para que se garanta o efetivo aprendizado de determinado 

conteúdo ou o desenvolvimento de uma determinada competência. O que está 

subsidiando a proposta de utilização dos jogos, incluindo os digitais, na educação é a 

ideia de torna o aprendizado divertido, o que implica muitas vezes apontar ainda a 

dicotomia: aprender é coisa séria, divertir-se não, portanto as crianças não gostam de 

aprender. Neste caso, os jogos são utilizados como forma de “esconder” aquilo que 

deve ser aprendido (Kirriemuir & McFarlane, 2004), ou como “porta de entrada” para 

despertar o interesse da criança, concentrar sua atenção, buscando despertar a 

motivação para o processo de aprendizagem; ou ainda o jogo é oferecido como uma 

recompensa quando a criança aprende “direitinho”. (Ritterfeld & Weber, 2006). 

Muitos desafios envolvem, na prática, a utilização dos videogames em sala de 

aula. Obstáculos como: a dificuldade do professor identificar rapidamente como um 

videogame particular apresenta componentes relevantes do currículo, bem como a 
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adequação deste conteúdo no próprio jogo; a dificuldade de persuadir outros setores 

da escola dos potenciais benefícios educacionais no uso dos videogames; a falta de 

tempo disponível para o professor se familiarizar com o jogo, buscando identificar a 

melhor maneira de utilizá-lo; conteúdos e funcionalidades dos jogos considerados 

irrelevantes no contexto são percebidos como desperdício de tempo (Kirriemuir & 

McFarlane, 2004); esses fatores fazem com que, quando utilizados, a preferência dos 

educadores recaia sobre o uso de videogames considerados educacionais 

(edutainment), que trazem conteúdos curriculares bem definidos e já contam com a 

aprovação e recomendação de organizações educacionais, pais e professores.  

Contudo, compreender que aprender é prazeroso, e que o processo 

educacional deve ser divertido e desafiador o suficiente para motivar a criança, é 

perceber o uso dos videogames como um dos elementos passíveis de potencializar o 

aprendizado. Um jogo intrinsecamente motivador apresenta as mesmas características 

de um ambiente de aprendizagem também motivador, tais como: apresentar um 

desafio, eles têm que ser “agradavelmente frustrantes” (Gee, 2008, p. 36), despertar a 

curiosidade, permitir a fantasia, gerar o reconhecimento da relevância daquele 

aprendizado e da progressão da criança, assim como permitir certo controle do 

processo por parte daquele que aprende (Breuer & Bente, 2010). A diversão é parte do 

processo de aprendizagem, a utilização dos videogames, portanto, pode servir a 

evidenciar a natureza lúdica dos elementos da aprendizagem, tornando-se não apenas 

um veículo para tornar o aprendizado eficaz, mas uma forma de compreensão e 

organização da aprendizagem (Rodriguez, 2006).  
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4. Desenho Metodológico da Investigação 

A investigação está presente em cada setor da vida dos homens, em cada 

aspecto desses setores situações são analisadas e resolvidas “naturalmente”. As 

pessoas examinam, inferem e julgam de tal forma que investigação e conclusões 

participam dos assuntos da vida cotidiana. Porém, para que uma situação cotidiana 

torne-se uma investigação científica, é necessário que seja transformada, 

objetivamente, em uma situação determinada em suas especificações e nas relações 

que a constituem, “convertendo os elementos da situação original em um todo 

unificado”, ou seja, é necessário que a situação, ainda indeterminada, seja 

questionável. “Investigamos quando procuramos pelo que quer que seja que forneça 

uma resposta para uma indagação” (Dewey, 1980, p. 58-59). 

Em busca dessa resposta é necessário que haja uma ruptura com as ideias 

geradas a partir das aparências, das evidências parciais ou dos preconceitos; que as 

proposições sejam geradas a partir de um quadro teórico consistente e válido; e que 

estas proposições possam ser verificadas (Quivy & Campenhoudt, 1992). 

A relação que a criança estabelece com as novas tecnologias nos remete a 

várias situações indeterminadas, complexas em si, que relacionam aspectos sociais, 

econômicos, morais e psíquicos. Como pessoas responsáveis, de alguma forma, pela 

educação dessas crianças nos deparamos com situações em que nos foi solicitado 

interação, compreensão e posicionamento acerca desse fenômeno. Examinamos os 

elementos presentes no contexto em que se apresentam de forma quase intuitiva, 

muitas vezes não conseguimos visualizar a relação que se estabelece entre eles e 

agimos a partir de nossas culturas e crenças esperando não estar errando quanto aos 

resultados gerados a partir dessas tentativas.  

Como pesquisadores, buscamos elencar e organizar os elementos presentes 

nessa situação incerta, rompendo com as ideias geradas a partir da compreensão 

parcial dos fenômenos. A ruptura (Quivy & Campenhoudt, 1992) e a busca da 

transformação de uma situação desorganizada em um “todo unificado” (Dewey, 1980) 

são importantes etapas para determinar nosso objeto de estudo, a indagação a ser 

investigada e os procedimentos específicos que dela derivam.  
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Assim, apontamos nosso objeto de estudo com o respaldo da psicologia, que 

nos permite a compreensão da criança em seu aspecto individual e subjetivo; da 

educação, com ênfase na compreensão do desenvolvimento cognitivo e social da 

criança e da sociologia da infância pela qual procuramos compreender a infância como 

uma construção histórico-social e a criança como um sujeito pleno, ativo e 

determinante nesta construção, gerando mudanças nas suas formas de se relacionar, 

representar e agir.  

Essas mudanças determinam, por sua vez, ressignificação de valores e formas 

de utilização e relação com os artefatos culturais e tecnológicos, como as mídias 

eletrônicas digitais. Nesse panorama a internet ocupa um lugar de destaque, já faz 

parte do cotidiano infantil e permeia diversas atividades desenvolvidas pela criança, 

inclusive suas atividades lúdicas.  

Sendo a brincadeira considerada um dos elementos essenciais da cultura 

infantil, desempenhando um papel estruturante na preparação da criança para a 

convivência em sociedade e a partir da qual é possível o seu desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social e motor; estando a sociedade contemporânea apresentando 

forte utilização dos recursos das tecnologias digitais; propomo-nos questionar como os 

artefatos tecnológicos digitais estão ocupando espaços nas brincadeiras infantis, a fim 

de compreender em que perspectiva a criança relaciona estes artefatos e o uso da 

internet com o seu universo lúdico, quais funções desempenha nesse espaço e qual 

relação estabelece com a dimensão interativa, social e educacional da brincadeira.  

Reconhecer que uma situação leva a uma investigação é o primeiro passo, para 

torná-la objeto de estudo, porém para caminhar no processo de investigação é 

necessário identificar o problema, ou problemas, que essa situação apresenta. 

 

Na ausência de um problema há um cego andar às apalpadelas na escuridão. O modo 
pelo qual o problema é concebido decide quais as sugestões específicas que serão 
tomadas em consideração e quais as que serão deixadas de lado; que dados serão 
selecionados e que dados serão rejeitados; ele é o critério de relevância e de 
irrelevância das hipóteses e das estruturas conceptuais. Por outro lado, estabelecer 
um problema que não se desenvolva a partir de uma situação atual é pôr-se sobre a 
trajetória de um trabalho inútil, não menos inútil por ser algo “trabalhoso”. (Dewey, 
1980, p. 61) 
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4.1 Questão de Investigação 

Para traçarmos com coerência o caminho no processo de investigação foi 

necessário delinear com precisão aquilo que buscamos. A formulação de uma pergunta 

de partida, de um problema, requer um conjunto de qualidades que devem ser 

atendidas para que seja possível responde-la de forma significativa e coesa. Um 

problema bem enunciado apresenta em seus próprios termos uma referência a uma 

solução possível (Dewey, 1980). Segundo Quivy e Campenhoudt (1992, p. 32-44), o 

problema deve apresentar clareza, ou seja, deve ser preciso e conciso para que possa 

ser compreendido sem dificuldades; deve ser exequível, o que significa ser realista e 

adequado às condições dos recursos que podemos contar; e ser pertinente, o que 

consiste em buscar a compreensão dos fenômenos estudados, portanto ser uma 

pergunta aberta, sem respostas preconcebidas, abordar o estudo do que existe e não 

daquilo que está por vir, mas basear o estudo da mudança apoiando-se no estudo dos 

processos já estabelecidos e que estão em funcionamento.  

Não nos cabe mais perguntar se a internet está presente no desenvolvimento 

das atividades cotidianas das crianças. A infância contemporânea, conforme 

discutimos, está recheada de artefatos eletrônicos e digitais que as crianças exploram 

e manipulam com maior ou menor destreza, de tal forma que essa habilidade já vem 

sendo trabalhada nas escolas quando, por exemplo, a internet é utilizada como 

recurso pedagógico. Nestes casos o uso que as crianças fazem da internet vem sendo 

mediado por educadores que seguem propostas curriculares pré-definidas. Já as 

atividades lúdicas das crianças são muitas vezes geradas entre os pares de forma 

espontânea, quase sempre sem a mediação direta do adulto. Este contexto suscita a 

nossa preocupação inicial de compreender a função que as tecnologias da informação 

e comunicação e a internet desempenham nas atividades lúdicas infantis e identificar o 

espaço que as crianças estão dando ao uso destes instrumentos em suas brincadeiras e 

jogos. Essa inquietação nos permite formular o nosso problema de partida: Que 

espaço é dado à internet, e que funções desempenha, nas atividades lúdicas infantis, 

a partir da percepção que as próprias crianças constroem acerca de seus contextos 

lúdicos?  
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Para iniciar o trajeto rumo às respostas solicitadas pelo enunciado do 

problema, fez-se necessário discutir e compreender como a representação da infância 

vem sendo traçada ao longo da história, num continuo processo de ressignificação que 

está em estreita relação com os vários acontecimentos sociais, portanto sempre em 

mutação, sendo a escola, a família e os meios de comunicação instâncias que estão 

intrinsecamente relacionadas a esse fenômeno. As crianças, os atores sociais, dão 

forma a essa categoria participando ativamente do processo de construção das 

representações acerca da infância. Porém pudemos perceber que determinados 

fatores definem a infância independente da cultura e perspectiva histórica na qual ela 

está inserida, dentre elas a brincadeira. 

O brincar talvez seja uma das atividades mais sérias desenvolvidas pelas 

crianças, além de ser um fator essencial do desenvolvimento infantil, possibilita a 

representação e a compreensão do contexto social no qual a criança está inserida.  Por 

estar em estreita relação com a cultura e seus suportes simbólicos é possível à criança 

construir sua própria cultura lúdica, com seus jogos e brincadeiras, na qual as 

tecnologias de informação e comunicação, assim como a internet vêm sendo inseridas. 

Portanto, nos interessa nesse momento compreender como, por que, em que 

circunstâncias, a criança escolhe brincar com e na internet.  

Como proposição preliminar, sugerimos que a internet está inserida nas 

atividades cotidianas da infância contemporânea, porém a maneira como a internet é 

utilizada e representada está associada aos modos de ser e brincar que as crianças 

apresentam em suas atividades lúdicas rotineiras. As vivências lúdicas que as crianças 

experimentam no contexto real não foram abandonadas ou totalmente substituídas 

por atividades lúdicas consideradas inovadoras na rede.  A criança como sujeito ativo 

de suas vivências, interpreta, usa, testa, modifica suas experiências, nesse sentido o 

fator que contribuirá para uma maior, ou menor, utilização dos recursos lúdicos da 

internet será o contexto doméstico e social no qual a criança está inserida e aquilo que 

ele proporciona como alternativas para as atividades lúdicas. 

Para fins dessa investigação, optamos por trabalhar com o termo atividades 

lúdicas para que pudéssemos ampliar o escopo das atividades infantis observadas, 

incluindo as brincadeiras, jogos e outras atividades desenvolvidas pelas crianças que 

tenham como objetivo o divertimento, o prazer e o entretenimento, ou seja, 
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atividades que sejam livres e espontâneas, sem ligação com a obrigação ou dever 

moral. Aquelas atividades que a criança faz porque gosta, portanto elas não podem ser 

impostas. A ênfase será dada aos aspectos sociais e culturais das atividades lúdicas, 

mesmo compreendendo que os aspectos psicológicos, inerentes ao desenvolvimento 

infantil, estarão presentes intrinsecamente às atividades desenvolvidas pela criança.  

Finalmente e não menos importante, reconhecemos a criança como 

participante ativa na construção de sua cultura lúdica, o que nos leva a propor o 

direcionamento de nossa escuta ao discurso da própria criança.  

4.2 Abordagem metodológica 

Este ponto de partida da nossa pesquisa implica em optar por uma metodologia 

de caráter qualitativo, pois o que estudamos não pode ser reduzido a um conjunto 

bem definido de variáveis, mas a uma interseção de muitas variáveis, num 

emaranhado complexo de situações e práticas cotidianas que devem ser estudados em 

seu contexto diário, respeitando a sua diversidade. No caso, o método deve possibilitar 

abertura para abraçar essa complexidade proposta pelo objeto de estudo escolhido 

(Flick, 2004). Assim sendo, a pesquisa qualitativa atende a essa expectativa por 

apresentar, segundo Bogdan & Biklen(1994), as seguintes características: há uma 

preocupação com o contexto, entende-se que as ações investigadas serão melhor 

compreendidas quando observadas em seu ambiente natural; é descritiva; o interesse 

maior é pelo processo e não simplesmente pelo resultado; os dados tendem a ser 

analisados de forma indutiva; o significado que as pessoas atribuem às suas 

experiências assume grande importância na análise dos dados. Portanto o objetivo da 

escolha da metodologia qualitativa é poder melhor compreender o processo de 

apropriação das possibilidades lúdicas da internet pela criança, que significados foram 

construídos para essa prática lúdica, em que eles consistem e em que contexto. 

Além disso, a proposta desta investigação pretende ampliar o conhecimento 

acerca do universo da infância, portanto as crianças assumem posição central na 

metodologia de trabalho, a partir de duas perspectivas: elas são consideradas atores 

sociais plenos no processo de construção do universo infantil; as crianças participam 

ativamente, com voz e ação, da investigação em parceria com o investigador (Soares, 

2006). Assumimos que as crianças são atores competentes na formulação de 
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significados e interpretações que traduzem suas realidades sociais, e que é possível 

considerar a participação das crianças na investigação de forma colaborativa. 

Entendemos, tal como Sarmento, Soares, & Tomás (2005), que as metodologias 

participativas permitem recuperar a “criança-parceira” no trabalho de interpretação 

dos vários discursos possíveis em todo o processo.  

A escolha de uma abordagem colaborativa não deixa de colocar uma série de 

desafios em torno do processo (Sarmento et al., 2005; Soares, 2006). O trabalho de 

parceria na interpretação dos significados e valores presentes no contexto 

investigativo implicará considerar sempre a interpretação do adulto e a da criança, ou 

seja, uma dupla interpretação dos fenômenos estudados; exige do investigador 

criatividade e imaginação para definir quais procedimentos metodológicos serão 

pertinentes e adequados ao momento presente e a cada contexto; além disso, 

redefine a identidade do investigador e do investigado, tornando o investigado 

também um investigador e ambos atuando como “co-gestores” do processo 

investigativo. A investigação participativa assume, portanto um caráter interativo, 

aberto e até certo ponto intuitivo, que permitirá apontar, na inter-relação de seus 

participantes, os elementos significativos do universo lúdico da criança. 

4.3 Instrumentos para a coleta dos dados 

A utilização da pesquisa participativa como referencial teórico metodológico da 

investigação implica que os procedimentos metodológicos e instrumentos para a 

coleta de dados devem ser maleáveis o suficiente para permitir a diversidade das 

interações possíveis e ao mesmo tempo atender às especificidades dos objetivos e 

questionamentos levantados pela investigação. Além disso, devem respeitar a 

heterogeneidade do grupo de participantes do processo; na pesquisa em questão, que 

envolve um grupo de crianças, essa heterogeneidade verifica-se tanto em termos 

sociais, etários e de gênero, incluindo os aspectos econômicos e culturais. O que 

significa manter uma postura aberta a mudanças, flexibilidade nas ações e criatividade 

dos investigadores durante todo o processo de investigação (Soares, 2006). 

Por outro lado, combinar distintos instrumentos de recolha de dados no 

contexto de uma pesquisa de viés qualitativo, permite-nos observar o fenômeno 

estudado a partir de múltiplas perspectivas e proceder à triangulação metodológica 
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como forma de buscar uma maior consistência dos dados. Para Flick (2009), a 

triangulação de diferentes métodos qualitativos pode oferecer ao estudo uma visão 

mais ampla e abrangente dos dados e um maior alcance das questões levantadas, 

permitindo comparar os resultados das diversas abordagens e mesmo alcançar dados 

complementares em diferentes níveis. Considerando essas premissas, a triangulação 

de métodos em nosso estudo refere-se aos diversos instrumentos para recolha de 

dados que foram utilizados ao longo da investigação proposta: a observação 

participante, o diário de campo, as entrevistas, os grupos de discussão e os registros 

eletrônicos (como o facebook ou as mensagens instantâneas), conforme apresentado 

abaixo: 

 

Tabela 2Metodologias e Instrumentos de Coleta de Dados 
 2011 2012 2013 

Observação 
Participante / 

Diário de Campo 

Agosto a Novembro Março a Junho 
Agosto a Novembro 

Abril a Junho 

Entrevistas com os pais Agosto (início das 
Observações) 

Agosto (início das 
Observações) 

Abril (início das 
Observações) 

Grupos de Discussão   Maio a Junho 

Registros Eletrônicos  Agosto a Novembro Abril a Junho 

 

4.3.1 Observação participante 

A observação participante é uma forma muito utilizada nas pesquisas 

qualitativas para coleta de dados que combina, simultaneamente, a entrevista, a 

participação, a observação direta e ainda possibilita a utilização de outros métodos de 

coleta de dados como a análise de documentos (Flick, 2004). 

A característica principal desse método é a observação a partir do ponto de 

vista da interação com os participantes da pesquisa. Para que isso aconteça levam-se 

em conta os seguintes fatores: deve haver um interesse “especial” na interação e no 

sentido que é dado pelos participantes da investigação; a observação é realizada no 

“aqui e agora” da situação investigada, ou seja, o cotidiano das pessoas é o que 

fundamenta a investigação e o método; a ênfase é dada na interpretação daquilo que 

está sendo observado; é flexível, muitas vezes requer redefinição do problema 

investigado, pois se baseia nos fatos coletados nos ambientes concretos dos 



114 
 

participantes, permite o uso de outros procedimentos metodológicos 

complementares. A observação participante é frequentemente utilizada como uma 

forma estudo de caso que se concentra na descrição e análise detalhada de um 

fenômeno ou grupo de fenômenos estudados (Flick, 2004; Jorgensen, 1989).  

Segundo Flick (2004, p. 152-153), a observação participante deve ser 

compreendida como um processo, por dois aspectos: o pesquisador deve atuar como 

participante, o que leva tempo para que ele ganhe acesso ao campo e às pessoas, e a 

observação deve passar por um processo para se tornar mais focada nos aspectos 

essenciais às questões da pesquisa, que vai desde a observação dos aspectos 

descritivos e a apreensão da complexidade do campo em estudo, à observação focal 

dos processos e práticas pertinentes ao problema estudado. 

Dois pontos são relevantes para a condução do método: o investigador deve 

encontrar uma forma de ter acesso aos ambientes em que as observações serão 

realizadas. Uma vez tendo acesso ao ambiente, e não podendo fazer uma observação 

de longa duração, deve identificar e delimitar as situações em que o problema 

pesquisado se torne possível de observar.  

No problema que levantamos, essa abordagem implica que a criança aceite o 

adulto, observador e participante em sua convivência. Com o intuito de acompanhar a 

rotina da criança, participar dela e observar os fatores que envolviam o uso das 

tecnologias de informação e comunicação e da internet, optamos por realizar as 

observações em ambiente doméstico, o que implica em estabelecer uma relação de 

confiança entre o investigador, a criança e sua família. Para contornar essa dificuldade, 

optamos por utilizar a estratégia da indicação de possíveis participantes por pessoas 

pertencentes aos campos de relacionamentos da pesquisadora, porém tendo o 

cuidado de não convidar crianças que já fizessem parte de seu círculo direto de 

convivência. As observações foram realizadas nos períodos de contra-turno escolar ou 

finais de semana, em dias e horários pré-agendados com os pais e as crianças.  

Apesar da subjetividade intrínseca à participação do pesquisador ser 

considerada uma das maiores limitações do método, ela pode também trazer muitos 

subsídios para a compreensão do fenômeno. Além disso, a flexibilidade e a 

possibilidade de integrar outros métodos torna essa estratégia apropriada para 

abordar o objeto de estudo em questão. 
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4.3.2 Notas de campo 

Adotamos as notas de campo como a forma de registrar as observações 

informações e reflexões do pesquisador, durante todo o processo de investigação. As 

notas de campo permitem ao observador descrever pessoas, acontecimentos, lugares 

e objetos, registrar suas ideias, opiniões e sentimentos relacionados ao fenômeno 

observado. Para Bogdan e Biklen (1994), na observação participante todos os dados 

coletados podem fazer parte das notas de campo, incluindo as transcrições das 

entrevistas, documentos, imagens, ou outro material coletado durante o estudo.  

As anotações devem ser realizadas imediatamente após a observação de 

campo, assegurando que possa ser feita uma distinção entre o que foi observado e o 

que foi condensado pelo observador, segundo sua própria interpretação (Flick, 2004). 

Porém a produção desses textos será sempre marcada pela percepção e apresentação 

seletiva do pesquisador, já que ele percorre um caminho de reconstrução daquilo que 

foi observado, transformando-se em retrospectivas de suas vivências e experiências. 

Neste sentido, as notas de campo são instrumentos que permitem ao investigador 

refletir sobre sua própria interpretação dos fatos, tomando consciência de que suas 

reflexões são tomadas como parte do estudo. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 167), 

“a parte reflexiva das notas de campo insiste que a investigação, como todo 

comportamento humano, é um processo subjetivo”. 

Como regra geral, durante todo o processo de investigação, as notas de campo 

eram realizadas tão logo que possível após as observações, para que não houvesse 

nenhum rompimento nas atividades desenvolvidas em campo, privilegiando as 

relações estabelecidas com as crianças. Só ocasionalmente a participação era 

interrompida para que alguns dados fossem anotados, tais como nome de jogos, ou 

endereços eletrônicos que poderiam ser fonte de dados posteriores.  

4.3.3 Entrevista 

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas para a coleta de dados no 

âmbito da investigação das ciências sociais e humanas, pois permitem obter 

informações sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, fazem, sentem, desejam 

(Gil, 2008). Por ser bastante flexível pode ser adotada como técnica de investigação 

em muitas áreas, podendo ser estruturadas em níveis diferenciados de acordo com os 
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objetivos, pessoa a ser entrevistada, profundidade das questões investigadas. Quanto 

ao grau de estruturação, as entrevistas mais estruturadas são aquelas que se centram 

em tópicos determinados, as entrevistas abertas, não estruturadas, ocorrem de 

maneira mais espontânea, em que o sujeito é convidado a falar sobre um tema, sem 

seguir modelos pré-estabelecidos de questões (Bogdan & Biklen, 1994; Gil, 2008). Nas 

entrevistas semiestruturadas a fala do entrevistado é conduzida a partir de um roteiro 

de questões que são respondidas livremente, permitindo obter dados comparáveis 

entre os sujeitos (Flick, 2004). 

As entrevistas foram utilizadas na nossa proposta investigativa para 

complementar a observação participante, com o grau de estruturação diferenciado 

conforme os objetivos traçados e as características da pessoa a ser entrevistada. Nesse 

caso, as entrevistas realizadas com os pais tiveram um caráter semiestruturado, por 

atender a objetivos mais específicos e considerar a restrição de tempo para dedicar ao 

momento da entrevista. Ainda assim esse tipo de entrevista pode oferecer uma vasta 

oportunidade de discussão do tema. Já as entrevistas com as crianças aconteceram 

com um formato aberto, similar a uma “conversa entre amigos”(Bogdan e Biklen, 

1994), porém com objetivo pré-definido, possibilitando um momento de discussão no 

qual a criança se sentiu à vontade para interferir, tanto no conteúdo, quanto na 

duração e no formato. As entrevistas realizadas com os pais, ou responsáveis pela 

criança, atendiam ao objetivo de apresentar a pesquisa, solicitar o consentimento de 

participação da criança, mas também conhecer as opiniões, ideias e expectativas dos 

pais sobre o brincar infantil e sobre o uso das tecnologias e da internet pela criança. As 

entrevistas com as crianças foram realizadas durante a observação participante, 

enquanto desenvolvíamos alguma atividade, tendo como objetivo compreender a 

relação da criança e sua representação acerca da atividade, ou de outro tema que 

tivesse alguma relação com o objeto de nosso estudo.  

4.3.4 Grupos de Discussão 

Os grupos de discussão são utilizados como método de coleta de dados que 

permite gerar e analisar interações entre os participantes, em torno de um tema 

comum de discussão (Barbour, 2011), no intuito de estudar opiniões, atitudes e 

representações manifestas nas interações sociais. Esse método pode ser entendido 
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como um tipo de entrevista em grupo, porém em vez de perguntar a mesma questão 

para cada integrante do grupo por vez e independente de como seja nomeado, 

entrevistas de grupo, discussões em grupo ou grupos de foco, ele se baseia em buscar 

situações em que as interações se aproximam da forma cotidiana de comunicação e 

relacionamento (Barbour, 2011). Nas discussões em grupo, a fonte central de 

conhecimento é a estimulação de uma discussão e a dinâmica que dela se desenvolve, 

pois correspondem à forma como as opiniões são geradas, expressas, partilhadas e 

transformadas (Flick, 2004).  

Para Bauer & Gaskell (2008), o grupo de discussão tem como objetivo estimular 

os participantes a falar e reagir àquilo que as outras pessoas dizem, pois pode ser 

considerado:  

 

Uma interação social mais autêntica do que a entrevista em profundidade, um 
exemplo da unidade social mínima em operação e, como tal, os sentidos ou 
representações que emergem são mais influenciados pela natureza social da interação 
do grupo em vez de se fundamentarem na perspectiva individual, como no caso da 
entrevista em profundidade. (Bauer & Gaskell, 2008, p. 75) 

 

Segundo Flick (2004), os grupos podem ser naturais ou artificiais. Os grupos 

naturais já existem na vida cotidiana e provavelmente já possuem interesse sobre o 

assunto, enquanto os artificiais são reunidos para fins de pesquisa, de acordo com 

critérios pré-estabelecidos pelo investigador. Além disso, os grupos podem ser 

homogêneos ou heterogêneos. Em grupos homogêneos, os membros podem ser 

comparados em características consideradas essenciais para as questões da pesquisa. 

Já nos grupos heterogêneos, os membros devem apresentar diferenças nessas 

características essenciais, aumentando a dinâmica da discussão e de diferentes 

perspectivas acerca do tema.  

Os grupos de discussão são normalmente formados por seis a doze pessoas que 

discutem um determinado assunto orientado por um moderador, por um período de 

trinta minutos a duas horas. O papel do moderador é orientar a discussão do grupo, 

que segundo Flick (2004), pode acontecer de três formas: a direção formal, que se 

limita ao controle da agenda e a determinação dos horários de início e fim da 

discussão; a direção do tópico, que compreende a direção do rumo da discussão, 

introdução de novas perguntas, ampliação e detalhamento de tópicos; e a direção das 
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dinâmicas, que implica numa atuação mais ativa do moderador, que pode introduzir 

questões provocativas ou intervir para garantir que todos os integrantes participem da 

discussão (Flick, 2004, p.128). 

Por se tratar de um método que tem como foco as interações e dinâmica do 

grupo, torna-se difícil a formulação de padrões de desenvolvimento do processo 

grupal, assim como a definição clara das tarefas e comportamentos do moderador, 

portanto a possibilidade de delinear condições comuns para a coleta de dados com 

grupos de discussão só pode ser planejada de forma aproximada, uma vez que grande 

parte das decisões será tomada durante o processo (Flick, 2004). 

Utilizamos o método do grupo de discussão com o objetivo de ampliar a 

abrangência dos dados coletados, criando uma situação interativa entre as crianças 

que apresentassem alguma afinidade. Trabalhamos com grupos reais, mas 

heterogêneos, ou seja, as crianças já se conheciam por estudar na mesma escola, por 

vezes na mesma turma, portanto apresentavam afinidades com relação à faixa etária, 

grau de instrução e condições socioeconômicas, porém não buscamos definir 

características similares no uso das tecnologias ou mesmo da internet. Assumimos a 

mediação dos grupos, de forma a intervir na dinâmica das interações, apresentando 

questionamentos e zelando para que todas as crianças participassem da discussão. Os 

resultados foram gravados em áudio e registrados em diário de campo, por uma 

segunda pessoa que observava e tomava nota, porém não participava da discussão. No 

método de discussão em grupo é possível avaliar se determinadas opiniões e posturas 

são partilhadas entre os pares, sem diluir as percepções individuais de cada 

participante (Flick, 2004). O objetivo de trabalhar esses critérios foi o de possibilitar 

um espaço confortável e seguro em que as crianças pudessem se manifestar e interagir 

com espontaneidade.  

Foram realizados 03 grupos de discussão, com crianças de ambos os sexos, 

respeitando a faixa etária em intervalos de no máximo dois anos. As discussões 

ocorreram em ambientes diferentes, porém em espaços reservados para esse fim, dois 

grupos foram realizados no ambiente da escola, na sala de informática, e o terceiro na 

casa de uma das crianças participantes. As discussões em grupos foram realizadas 

durante o período de maio e junho de 2013, com duração aproximada de uma hora de 

discussão, conforme apresentado abaixo: 
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Tabela 3Apresentação dos Grupos de Discussão 
 Número de 

participantes 
Faixa 
Etária 

Ciclo Escolar Classe Social Data Local Duração 

Grupo 
1 

05 meninas 
06 meninos 

6 a 7 
anos 

1º ano do 
ensino 

fundamental 

Baixa 29 de maio 
de 2013 

Sala de 
informática - 

Escola de 
Ensino 

Fundamental 

50m 

Grupo 
2 

06 meninas 
03 meninos 

8 a 9 
anos 

3º ano do 
ensino 

fundamental 

Baixa 03 de Junho 
de 2013 

Sala de 
informática - 

Escola de 
Ensino 

Fundamental 

50m 

Grupo 
3 

04 meninas 
02 meninos 

10 a 12 
anos 

Entre o 6º e o 
8º anos do 

ensino 
fundamental 

Média/Alta 19 de Junho 
de 2013 

Residência de 
um dos 

participantes 

1h15m. 

 

4.3.5 Registros eletrônicos 

Os registros eletrônicos foram utilizados como forma complementar de coletar 

dados associados à observação participante com as crianças. Nesse período, coletamos 

dados referentes ao uso que faziam de recursos e plataformas na internet que 

pudessem gerar documentos pessoais, ou seja, aquelas produções do próprio 

participante da investigação que contribuíssem para a compreensão de como os 

contextos sociais são interpretados e que significados os vários fatores deste contexto 

assumem para seus atores (Bogdan & Biklen, 1994; Gil, 2008).  

Foram coletadas informações a partir dos registros eletrônicos dos perfis 

pessoais e páginas na rede social facebook e das mensagens instantâneas trocadas 

entre o participante da pesquisa e seus amigos, com o uso do aplicativo kik para 

plataformas móveis, que poderiam ser considerados diálogos digitais na rede, 

permitindo inclusive o envio de fotos e outras imagens.  

4.5 A dimensão ética na pesquisa com crianças 

Em todo processo de investigação, o pesquisador deve estar atento às questões 

éticas, conduzindo o trabalho de forma integra e com rigor. No Brasil, a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP), vinculada ao Ministério da Saúde, 

regulamenta e examina os aspectos éticos relacionados às pesquisas que envolvem 

seres humanos (Anexo A), determinando como premissas éticas essenciais: o respeito 
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aos participantes da pesquisa, à sua vulnerabilidade e à sua autonomia; a garantia da 

liberdade de participação ou não no processo, além das ponderações dos possíveis 

riscos e benefícios aos quais os participantes e o investigador poderão estar expostos. 

Além disso, prevê que o pesquisador deve garantir a confidencialidade dos dados e o 

anonimato dos participantes (CNS, 2012).  

Um trabalho de investigação com crianças precisa manter, durante todo o 

processo, a dimensão ética com rigor e integralidade. Esses aspectos exigem do 

investigador uma postura atentiva para com a condução da pesquisa, as relações 

estabelecidas com os participantes e para com a escolha das ferramentas 

metodológicas, para que sejam adequadas à diversidade de interações possíveis, além 

de respeitar às questões socioculturais e os diferentes graus de competências, idades, 

gênero, e experiências particulares de cada criança envolvida no processo (Sarmento 

et al., 2005). 

Além disso, devem-se respeitar dois pontos fundamentais para garantir os 

direitos e a participação efetiva da criança no trabalho de pesquisa: dar voz à criança, 

reconhecendo-a como sujeito e não objeto de pesquisa, assim ela poderá falar e agir 

em seu próprio nome, sobre aspectos do seu cotidiano, atividades e opiniões, o que 

nos leva ao segundo ponto, a garantia do direito ao consentimento informado. O 

investigador deve deixar claro para a criança que a sua participação é voluntária e que 

ela pode desistir do processo a qualquer momento, além de possibilitar a discussão 

acerca da adequação das técnicas que serão utilizadas (Alderson, 2005; Sarmento et 

al., 2005).  

Para Alderson (2005), um dos muitos obstáculos ainda enfrentados em uma 

pesquisa que busca a participação ativa das crianças é o fato de muitos pesquisadores 

adultos tratarem-nas como imaturas e incompetentes, colocando-as na posição de 

objetos de pesquisa, pois consideram suficiente a obtenção do consentimento de pais 

e pesquisadores para inseri-las no processo. À criança não é dada a possibilidade de 

escolha.  

Na investigação proposta, além de submeter o projeto à apreciação e 

aprovação do CONEP, buscamos o consentimento dos pais para a participação da 

criança e o consentimento da própria criança. De acordo com nossos objetivos, o 

desenvolvimento do projeto só seria possível com a participação ativa e plena da 
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criança. Produzimos então dois termos de consentimento de participação na pesquisa 

de mesmo teor, porém com abordagens diferentes, um para os pais e o outro para as 

crianças, que eram lidos, esclarecidos e posteriormente assinados (Anexo B). Com 

todas as crianças estabelecemos um compromisso de confidencialidade sobre a origem 

dos dados recolhidos e sobre as suas identidades recorrendo ao uso de codinomes 

para identificá-las durante a análise dos dados. 

Temos consciência que assumimos o compromisso com os princípios éticos na 

condução de todo o percurso deste trabalho, incluindo as relações com os 

participantes, o respeito aos contextos pesquisados, o rigor no tratamento dos dados e 

na apresentação dos resultados.  

4.6 Contexto e participantes da pesquisa 

Uma vez determinados a pergunta de partida e os referenciais teórico-

metodológicos pelo quais iríamos abordá-la, apresentamos o contexto da pesquisa no 

intuito de delimitar o campo de estudo e assegurar a viabilidade da investigação na 

busca de nossas respostas. Por se tratar da compreensão de um processo complexo, 

contextualizado sócio culturalmente, não buscamos uma amostra estatisticamente 

representativa, mas identificamos participantes que contribuíram para que a coleta de 

informações fosse significativa e relevante para a compreensão do fenômeno 

investigado. 

Para identificar os participantes da pesquisa estabelecemos como critério 

convidar crianças em idade escolar, na faixa etária entre 6 e 12 anos, residentes na 

cidade de Fortaleza (Brasil), pertencentes às diversas classes sociais e familiarizadas 

com o uso da internet, mesmo que não a utilizassem de maneira sistemática. Segundo 

Piaget (1990), seria por volta da faixa etária entre os seis e doze anos que a criança se 

torna capaz de posicionar perante o mundo, cooperar, discutir, pensar antes de agir. 

Nesse período, presencia-se a construção da lógica e da autonomia, sendo também um 

momento de grande investimento nas relações sociais. Além disso, é importante 

salientar que utilizar a internet parece exigir domínio de determinados códigos e 

comportamentos, portanto partimos do pressuposto de que, apesar do contato com o 

computador começar desde cedo, a inserção da internet nas atividades lúdicas infantis 
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pode ser observada com maior extensão nas crianças em idade escolar que possuem 

certa autonomia na leitura e na escrita.  

A escolha da cidade de Fortaleza se deu por conveniência, por ser o local onde 

temos maior abrangência de ação. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas, Fortaleza é a quinta cidade mais populosa do Brasil, com 

2.452.185 habitantes, cidade litorânea e capital do estado do Ceará, localizado na 

região nordeste do Brasil(Brasil, 2011). Sendo uma grande capital, Fortaleza apresenta 

os contrastes sociais de uma metrópole brasileira que não podemos ignorar, já que 

consideramos o contexto social em que a criança está inserida como um dos fatores a 

ser investigado com possibilidades de repercutir na vivência lúdica infantil. Para 

identificar esses contrastes, sem ter que submeter as crianças a um censo 

socioeconômico, estabelecemos os seguintes critérios para a identificação dos 

contextos em que vivem: região urbana em que moram, profissão dos pais e tipo de 

escola em que estudam: se em escola pública ou privada. Em Fortaleza (e em grande 

parte do país) funcionam duas redes de ensino: as escolas da rede de ensino pública 

são mantidas pelos Governos Estatuais e Municipais e são gratuitas para a população, 

estas escolas recebem comumente crianças de classes sociais mais baixas. Já as escolas 

da rede privada de ensino, são empresas particulares que demandam investimento 

financeiro da população, recebendo a maioria das crianças pertencentes às classes 

sociais média e alta.  

Como salientado anteriormente, a observação participante ocorreu em 

ambiente domiciliar.  Para o grupo de crianças da classe social média e alta, o contato 

foi estabelecido a partir da indicação por parte de pessoas já nossas conhecidas. O 

grupo de crianças pertencentes às classes sociais mais baixas foi contatado a partir da 

indicação dos professores e diretora da escola em que estudavam. O primeiro contato 

foi realizado com os pais, no qual foi solicitada autorização para a participação da 

criança e para a realização da observação, estabelecendo a data de início do processo.  

As observações ocorreram em quatro períodos distintos, correspondentes aos 

períodos letivos no calendário escolar brasileiro, durante os anos 2011, 2012 e 2013. 

No primeiro contato com a criança explicamos os objetivos da pesquisa e solicitamos a 

contribuição delas no processo de investigação, estabelecendo um ‘contrato’ de 
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parceria. Também nesse primeiro encontro o termo de consentimento livre e 

esclarecido era lido e assinado pela criança.  

Participaram 12 crianças durante este período, sem a preocupação de 

estabelecermos um padrão uniforme de quantidade de horas ou encontros, pois os 

horários e datas dependiam da disponibilidade de tempo da própria criança, dos pais e 

das rotinas familiares, conforme evidenciado no quadro resumo abaixo: 

 

Tabela 4 Apresentação dos dados das crianças participantes da pesquisa (Observação Participante 2011-
2013) 

Criança Idade Escolaridade Contexto 
Social 

Número de Encontros / Período 
 

Total de 
Encontros 

Agosto a 
Novembro 

2011 

Março a 
Junho 
2012 

 

Agosto a 
Novembro 

2012 
 

Abril a 
Junho 
2013 

 

A 10 anos 5º ano Médio/Alto 04 04   08 

B 11 anos 6º ano Médio/Alto 05    05 

C 12 anos 7º ano Alto 02 05 04  11 

D 12 anos 7º ano Médio/Alto   04  04 

E 9 anos 4º ano Médio/Alto   06  06 

F 8 anos 3º ano Médio/Alto 03 04 02  09 

G 7 anos 2º ano Alto  02 03  05 

H 7 anos 1º ano Baixo    04 04 

I 7 anos 1º ano Baixo    04 04 

J 10 anos 3º ano Baixo    03 03 

K 10 anos 3º ano Baixo    04 04 

L 10 anos 5º ano Médio/Alto   02 04 06 

 

4.7 Pesquisa exploratória 

De grande valia para o primeiro momento de contato com o campo de 

pesquisa, a pesquisa exploratória permite ao investigador ter contato com a realidade 

vivida pelos atores sociais participantes da pesquisa e tem por função revelar alguns 

aspectos que não foram pensados espontaneamente no momento de planejamento da 

investigação, permitindo a construção de novas ideias e hipóteses acerca do problema 

investigado (Quivy & Campenhoudt, 1992). 

Nosso objetivo nessa primeira etapa foi conhecer melhor o ambiente da 

pesquisa e as possibilidades que os métodos escolhidos para a pesquisa participativa 
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poderiam nos oferecer. A observação participante e a entrevista não estruturada 

foram técnicas de recolha de dados que utilizamos nessa primeira fase da pesquisa e 

que nos possibilitou a aproximação e a escuta da criança. A escolha do local de 

pesquisa, como previsto, foi o ambiente doméstico, pois buscávamos compreender o 

uso da internet como artefato lúdico, e não necessariamente vinculados aos aspectos 

pedagógicos ou curriculares que o uso na escola, por exemplo, poderia associar. Por 

ser de caráter exploratório e atender ao pressuposto da observação participante, não 

foi estabelecida nenhuma programação prévia a ser desenvolvida com a criança, a 

intenção era que os encontros acontecessem de forma livre e espontânea, portanto 

era facultada à criança a possibilidade de propor as atividades que seriam 

desenvolvidas durante aquele espaço de tempo.  

Numa pesquisa que se pretende participativa com crianças não há como se 

distanciar plenamente do objeto de estudo e ficar apenas observando de longe aquilo 

que está acontecendo; assim como, se pretendemos de fato dar voz às crianças, não 

podemos estruturar totalmente as entrevistas sob pena de estar, na verdade, 

reforçando a postura do investigador – adulto – gestor pleno da investigação, e assim 

correr o risco de enviesar os dados para aquilo que esperamos ouvir a fim de confirmar 

nossas hipóteses.  

Os participantes foram convidados por conveniência, respeitando as 

características pré-estabelecidas. 

Iniciamos a pesquisa exploratória em agosto de 2011, com a participação de 

duas crianças. O contato inicial foi realizado com um dos pais da criança indicada, para 

o qual os objetivos da pesquisa eram explicitados e era solicitada autorização para 

convidar a criança a participar desse primeiro momento. A pesquisa exploratória 

aconteceu entre os meses de agosto e novembro de 2011. Os períodos de observação 

foram marcados com intervalos de pelo menos quinze dias para cada criança, com 

duração aproximada de 2h por encontro, conforme apresentamos no quadro abaixo: 

 

Tabela 5 Participantes da Pesquisa Exploratória 
 Idade Sexo Tipo de 

Escola 
Escolarização Número de 

Encontros 
Duração média 
dos Encontros 

Criança 1 11 Feminino Particular 6º ano 02 2h/encontro 
Criança 2 10 Masculino Particular 5º ano 02 2h/encontro 
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No primeiro encontro com a criança apresentamos o termo de consentimento, 

os objetivos da pesquisa e o convite para a participação, deixando-as a vontade para 

aceitar ou recusar o convite a qualquer momento e garantindo anonimato quanto aos 

seus dados pessoais. No sentido de privilegiar a interação com a criança, os dados 

obtidos foram condensados somente ao final de cada encontro. Os encontros foram 

marcados pela descontração. Foram desenvolvidas sessões de atividades na internet, 

outros tipos de atividades lúdicas a escolha da criança e um “bate papo” sobre as 

brincadeiras que elas consideravam divertidas, incluindo nessa perspectiva o uso da 

internet. Os encontros foram acompanhados por um adulto responsável pela criança, 

que apesar de não participar diretamente da entrevista, ocasionalmente fazia alguma 

intervenção. 

A pesquisa exploratória forneceu subsídios para a construção de uma matriz 

analítica preliminar, na qual indicamos as possíveis categorias de análise para o 

fenômeno estudado. Construir uma proposta preliminar nos permitiu analisar a 

adequação e a viabilidade das categorias apresentadas como forma de organizar e 

classificar os dados obtidos. Ao longo da investigação essas categorias foram 

modificadas ou desenvolvidas, ou ainda surgiram novas categorias que atenderam 

melhor a análise dos dados e aos objetivos traçados para a investigação.  

4.8 A análise dos dados 

A análise e interpretação dos dados é a essência da pesquisa qualitativa. Este 

processo não está limitado a uma fase especifica do trabalho de pesquisa, mas 

acompanha todo o trajeto, se o compreendemos como forma de dar sentido àquilo 

que encontramos desde as primeiras impressões até à sistematização dos dados 

recolhidos. Entretanto, diante de um grande volume de material recolhido, a 

organização e a sistematização se tornam fatores imprescindíveis.  

Depois da transcrição dos dados das entrevistas, das observações e dos grupos 

focais realizados, foi possível proceder à organização deste material a partir da 

primeira matriz de categorias definidas após a pesquisa exploratória. Percebemos 

rapidamente que a matriz preliminar deveria ser modificada com base no material 

empírico que íamos analisando. Assim o esquema de codificação foi ajustado, ora 

redefinido categorias, ora acrescentado novas categorias e novos códigos, para que os 
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dados pudessem ser agrupados em um conjunto de categorias “úteis”, ou seja, que 

respeitassem algumas regras básicas: ser derivadas de um único princípio de 

classificação; ser um conjunto exaustivo de categorias e ser mutuamente exclusivas 

(Gil, 2008, p. 157). As categorias trabalhadas devem ser suficientes para incluir todos 

os dados pertinentes, porém não se deve estabelecer um grande número de 

categorias, pois corre o risco de que elas se sobreponham (Bogdan & Biklen, 1994), o 

que exige um trabalho de desapego aos dados que, embora interessantes, não 

representam interesse para este projeto. 

Para realizarmos a análise dos dados e de seu conteúdo qualitativo recorremos 

ao software Atlas.ti (versão 6), classificado como um programa do grupo de 

“construtores de teorias baseadas em códigos” (Flick, 2004, p 267). Com o apoio do 

Atlas.ti foi possível codificar as transcrições das observações, das entrevistas e os 

textos e imagens extraídos de alguns registros eletrônicos dos participantes. Como 

qualquer programa para este fim, o Atlas.ti não realiza sozinho, ou de forma 

automática, a análise dos dados qualitativos, mas auxilia na organização, codificação, 

recuperação e representação dos dados coletados. Apesar de não significar ainda uma 

grande revolução no âmbito das pesquisas qualitativas, há uma expectativa de que o 

uso deste tipo de programa aumente a qualidade das pesquisas uma vez que permite 

maior rigor e coerência nas análises e melhor gestão dos dados (Flick, 2004). 

4.9 Definição das categorias de análise 

Com o conjunto de documentos esmiuçados foi possível propor seis categorias 

de análise que se desdobraram em códigos mais específicos, conforme apresentado no 

gráfico a seguir: 
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A Vivência Lúdica Infantil e 
a Internet

Tipos de Atividades Lúdicas

Brincadeiras e Jogos 
Tradicionais

Brincadeiras e Jogos 
Virtuais

Brincadeiras e Jogos 
mediados por artefatos 

Eletrônicos

Atividade Lúdica Preferida

Outras Atividades Lúdicas 
Concretas

Outras Atividades Lúdicas 
Virtuais

Espaços Lúdicos

Espaço Doméstico

Espaço Institucional

Espaço Privativo Comum

Espaço Público

Espaço Virtual

A Internet nas Dinâmicas 
Sociais

Família

Amigos

Grupos de Pares

Instituições

Atividades Lúdicas e 
Relações Sociais

Atividades Lúdicas com a 
Família

Atividades Lúdicas com os 
Amigos

Atividades Lúdicas  
Individuais

Atividades Lúdicas Virtuais 
com Desconhecidos 

Agenda Extraescolar

Autonomia no 
Gerenciamento das 

Atividades

Compromissos Rotineiros 
Educativos 

Compromissos Sociais

Tempo Livre

A Internet e as 
Representações  Infantis

Associadas ao Uso Lúdico

Associadas ao Uso Não 
Lúdico

Associadas à Percepção 
das Oportunidades

Associadas à Percepção de 
Riscos

Figura 1: Categorias e Códigos de Análise 



Definimos seis categorias que representam as dimensões que julgamos 

pertinentes para a análise dos conteúdos dos registros efetuados: de quê e como a 

criança brinca; onde acontece a brincadeira; o contexto social da brincadeira; com 

quem ela brinca; em que momento do dia; que representações a criança desenvolve 

sobre a relação do brincar e a internet.  

As seis categorias abrigam subcategorias emergentes dos documentos e 

registros analisados, que denotam os fenômenos identificados a partir dos dados 

coletados, conforme apresentado abaixo: 

 

 

 

Tipos de Atividades Lúdicas

•De que e como a criança brinca em seu cotidiano, quais são as brincadeiras espontaneamente 
escolhidas e preferidas.

•Brincadeiras e Jogos Tradicionais

• Brincadeiras e Jogos em grupo ou individuais que envolvem imaginação, 
espontaneidade, utilizando, ou não, artefatos comumente associados à cultura 
lúdica infantil, como os brinquedos artesanais ou tradicionais. Inclui desde 
brincadeiras com ênfase em atividades motoras como correr ou pular, assim 
como brincadeiras com bonecas, carrinhos, bolas.

•Brincadeiras e Jogos Virtuais

• Brincadeiras e Jogos, em grupo ou individuais, desenvolvidos em ambiente virtual 
e usando a internet. Apresentando como suporte artefatos digitais como os 
computadores, videogames com acesso à internet ou qualquer outro dispositivo 
móvel com a cesso à rede como tablets e aparelhos celulares.

•Brincadeiras e Jogos Mediados por Artefatos Eletrônicos

• Brincadeiras e Jogos em grupo ou individuais que envolvem o uso de brinquedos 
eletrônicos ou outros dispositivos considerados lúdicos, como os videogames sem 
acesso à internet.

• Atividade Lúdica Preferida

• Atividade lúdica reconhecida pela criança como sua preferida.

• Outras Atividades Lúdicas Concretas

• Atividades desenvolvidas pela criança e percebidas por ela como lúdicas, que têm 
como objetivo a diversão e o entretenimento, podendo envolver ou não uso de 
artefatos eletrônicos, porém que não são imediatamente reconhecidas como 
brincadeiras ou jogos, tais como assistir televisão, ler um livro ou ir ao cinema.

• Outras Atividades Lúdicas Virtuais

• Atividades desenvolvidas pela criança utilizando a intenet e que são percebidas 
por ela como lúdicas, porém que não são imediatamente reconhecidas como 
brincadeiras ou jogos, tais como baixar músicas, realizar e postar vídeos, 
participar de grupos online.
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Espaços Lúdicos

•Espaços onde as atividades lúdicas são desenvolvidas

• Espaço Doméstico

• As atividades lúdicas são desenvolvidas dentro de casa ou apartamento.

• Espaço Institucional

• As atividades lúdicas acontecem nos espaço de instituições específicas como
igrejas, creches, bibliotecas, frequentadas pelas crianças rotineiramente.

• Espaço Privativo Comum

• Espaços partilhados por pequeno número de pessoas e de acesso restrito para
quem mora na mesma área, como parquinhos e outras áreas de lazer de prédios
e de condomínios, piscinas e quadras de clubes privados.

• Espaço Público

• As atividades lúdicas acontecem em espaços públicos acessíveis a todos, como
ruas, praças, shoppings, praias, restaurantes.

• Espaço Virtual

• Atividades lúdicas desenvolvidas na internet, nas nuvens ou em espaço simulado
virtualmente (implica a criança estar em outro espaço concreto, como sua casa
ou ambientes públicos).

A Internet nas Dinâmicas Sociais

•Determinantes sócio-afetivas presentes no contexto social da criança e que podem estar 
associadas ao uso Internet nas atividades lúdicas.

• Família

• O uso das internet como atividade lúdica é rotineiro e incentivado pela família da
criança.

• Amigos

• O uso da internet como atividade lúdica é partilhado e incentivado pelos amigos.

• Grupo de Pares

• O grupo de pares são utilizados como referência para o uso da internet como
atividade lúdica. Sugere que a criança usa os comportamentos e atitudes dos
pares como referência para sua inserção no grupo.

• Instituições

• O uso da internet como atividade lúdica é incentivado pelas instituições
frequentadas pela criança, como escolas, igrejas ou outras.
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Atividades Lúdicas e Relações Sociais

•Com quem a criança desenvolve suas atividades lúdicas

• Atividades Lúdicas com a Família

• Atividades lúdicas, jogos e brincadeiras desenvolvidas com familiares: pais, irmãos
ou outros familiares como avós, primos e tios.

• Atividades Lúdicas com os Amigos

• Atividades lúdicas, jogos e brincadeiras desenvolvidas com os amigos.

• Atividades Lúdicas Individuais

• Atividades lúdicas que a criança desenvolve sozinha, podendo ser ou não na
internet.

•Atividades Lúdicas Virtuais com Desconhecidos

• Atividades lúdicas, jogos e brincadeira desenvolvidas com pessoas desconhecidas,
em rede. A criança pode estar sozinha ou acompanhada no momento da
interação on line com o desconhecido.

Agenda Extraescolar

•Distribuição das atividades rotineiras da criança em seu tempo fora da escola e o tempo 
destinado às atividades lúdicas.

• Autonomia no Gerenciamento das Atividades 

• A criança tem autonomia e poder decisório na escolha de suas atividades,
rotineiras, sejam elas complentares às atividades escolares, compromissos sociais
ou na escolha de suas atividades lúdicas, contando com pouca ou nenhuma
intervenção de um responsável.

• Compromissos Rotineiros Educativos

• Atividades pedagógicas complementares desenvolvidas com regularidade. como
aulas de línguas, esportes, aulas de artes

• Compromissos Sociais

• Evento sociais frequentados pela criança que estimulam as atividades lúdicas
como aniversários, festas ou reuniões de amigos ou familiares.

• Tempo Livre

• Período de tempo em que a criança não tem nenhuma atividade agendada ou
prevista antecipadamente ou intervalos entre atividades em que a criança tem
livre arbítrio para decidir o que fazer.
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Além das categorias apresentadas, foi necessário criarmos outra codificação 

que nos permitisse identificar os participantes e a origem das informações trabalhadas 

de acordo com o tipo de instrumento de coleta de dados. Os participantes foram 

identificados por letras do alfabeto designadas aleatoriamente e os instrumentos 

foram identificados por siglas, conforme apresentado abaixo:  

 

Tabela 6 Código de Identificação dos Participantes 

A Internet e as Representações Infantis

•Como a criança percebe a internet no seu cotidiano, inclusive com relação às atividades 
lúdicas, e a percepção  das possíveis oportunidades e riscos derivados deste uso.

• Representações Associadas ao Uso Lúdico

• Percepção que a criança desenvolve da internet quando utilizada para as
atividades lúdicas.

• Representações Associadas ao Uso Não Lúdico

• Percepção que a criança desenvolve da internet quando utilizada para outras
atividades, que não são consideradas lúdicas.

• Representações Associadas à Percepção das Oportunidades

• Percepção das oportunidades associadas ao uso da internet pelas crianças

• Representações Associadas à Percepção de Riscos

• Percepção de risco, que as crianças associam às atividades desenvolvidas na
internet.

Participante Idade Sexo Código 

A 10 anos Masculino PA/M 

B 11 anos Feminino PB/F 

C 12 anos Feminino PC/F 

D 12 anos Masculino PD/M 

E 9 anos Feminino PE/F 

F 8 anos Masculino PF/M 

G 7 anos Masculino PG/M 

H 7 anos Masculino PH/M 

I 7 anos Feminino PI/F 

J 10 anos Masculino PJ/M 

K 10 anos Feminino PK/F 

L 10 anos Feminino PL/F 
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Tabela 7 Código de Identificação dos Instrumentos de Coleta de Dados 
 

Instrumento de Coleta de Dados Código 

Entrevistas E 

Observação Participante OP 

Grupos Focais GF 

Documentos Eletrônicos DE 

 

Assim, os dados apresentados poderão ser identificados e contextualizados, 

tanto quanto a criança que gerou aquele conteúdo, quanto ao tipo de instrumento em 

que foi registrado, como por exemplo:  

 

PC está fazendo a tarefa, usa o computador para pesquisar algumas informações, 
sempre utilizando o google. Abre algumas páginas, lê, fecha, pesquisa outras, percorre 
alguns links, depois escreve as informações que pesquisou no caderno. (PC/F_OP) 

 

Neste caso, o dado foi extraído das observações realizadas com a Participante 

C, do sexo feminino e registradas no diário de campo das observações participantes.  

 

- Acho que só não fico online quando eu tô na escola, porque não deixam, é proibido. 
- É... A minha amiga ficou mexendo no telefone na aula de matemática e o professor 
pediu para ela sair da sala e falar com a coordenação. Levou anotação na agenda, nem 
adiantou chorar!(G3_GF) 

 

Neste outro exemplo, temos uma citação extraída da discussão no Grupo Focal 

3, com crianças de 10 a 12 anos, de ambos os sexos. 

Para Flick (2004, p. 247), a relevância da redação das experiências de uma 

pesquisa qualitativa repousa em: apresentar as descobertas de um projeto; avaliar os 

procedimentos que levaram a essas descobertas e aos resultados; permitir a reflexão 

sobre a condição geral da pesquisa como um todo. Assim, para que os dados possam 

Grupo 1 6-7 anos Feminino - 05 
Masculino - 06 

G1 

Grupo 2 8-9 anos Feminino - 06 
Masculino - 03 

G2 

Grupo 3 10-12 anos Feminino - 04 
Masculino - 02 

G3 
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ser compreendidos em seus contextos de origem, apresentamos, em seguida, as 

crianças que nos acompanharam no percurso desta pesquisa. 

4.10. Apresentação dos participantes 

Entre os anos de 2011 e 2013, pudemos acompanhar doze crianças que 

contribuíram espontaneamente com a pesquisa. O número de encontros foi 

determinado pela disponibilidade das crianças e seus familiares, o que acarretou uma 

frequência de visitas diferenciada entre elas, mas que nos forneceram muitos dados 

para análise. A sinopse da apresentação de cada uma das crianças busca esclarecer as 

características pessoais, como idade, escolaridade, tipo de escola em que estuda; o 

contexto familiar, com quem vive, a dinâmica da rotina familiar, o contexto 

socioeconômico, e os parâmetros de utilização da internet pela família a partir de 

dados que foram coletados nas observações e nas entrevistas realizadas com os pais. 

Participante A 

PA é um garoto simpático que gosta de conversar. Ele tem 10 anos, cursa o 5º 

ano do ensino fundamental numa escola privada. A escola possui mais de 30 anos de 

atuação no mercado e tem como princípio pedagógico o construtivismo. PA mora, com 

os pais e o irmão de 12 anos, em um apartamento localizado próximo à praia, num dos 

bairros nobres de Fortaleza. Os pais são jornalistas, a mãe também é professora 

universitária e o pai, assessor de imprensa de uma grande empresa. Ambos são 

defensores da cultura local. O apartamento onde moram é decorado com artesanatos 

e obras de artistas da região.  

Tomando por base o critério estabelecido para identificação da classe social em 

que as crianças estão inseridas, consideramos que PA faz parte da classe social 

média/alta, pois estuda em escola particular, os pais têm nível superior e empregos 

estáveis, e  moram em bairro residencial nobre da cidade.  

A mãe de PA está cursando o doutorado em educação, na mesma Universidade 

em que é professora do curso de jornalismo. O pai viaja bastante a trabalho, porém 

são sempre viagens de curta duração. Apesar dos pais passarem maior parte do dia 

fora, trabalhando, eles valorizam muito os momentos em família, como os momentos 

das refeições, os finais de semana e as oportunidades de viagens em que todos estão 
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juntos. Também são presença constante nos debates e reuniões da escola das 

crianças, muitas vezes convidados pela própria escola para debaterem temas como o 

consumo infantil com outros pais e professores.  

O cotidiano familiar gira em torno dos horários de trabalho dos pais e 

atividades escolares das crianças. A mãe, principalmente, tenta organizar a agenda da 

família de forma que ela possa estar disponível em alguns períodos da tarde para 

poder acompanhar os filhos em suas atividades. As crianças vão à escola pela manhã, 

as aulas começam às 7h20 e terminam entre 11h30 e 12h, a depender do número de 

aulas do dia. É o pai que acompanha os garotos à escola, pois a Universidade em que a 

mãe trabalha fica bastante longe de onde moram, obrigando-a a sair mais cedo de 

casa. Ao final da jornada escolar, a mãe vai buscá-los. Almoçam todos juntos em casa, 

porém, o pai retorna ao trabalho imediatamente após o almoço. À tarde, a mãe tem a 

agenda diversificada, dependendo do dia da semana, num arranjo de horários que 

incluem seu trabalho, atividades domésticas e os horários das aulas extras das 

crianças, como aulas de música, línguas e esportes. Conversando sobre as atividades 

extras das crianças, a mãe de PA revelou que:  

 

Eles vão ao conservatório de música, eles fazem aula de flauta, duas vezes por semana. 
É bem longe, mas eu acho muito importante para a formação deles e eles gostam. 
Antes, eu morava bem perto de uma academia, lá eles jogavam futebol. Agora que me 
mudei para esse apartamento ficou um pouco mais longe, mas eu tento mantê-los na 
aula, pois eles gostam muito mesmo. (Mãe de PA/M _E) 

 

PA tem a agenda mais flexível que seu irmão mais velho, que ainda frequenta 

aulas de inglês. Nos finais de semana a família tenta fazer programas juntos, que 

incluem passeios, eventos sociais e viagens para praias ou a cidade dos avós paternos 

no interior do Estado.  

Apesar das atividades diárias, os pais buscam respeitar alguns horários livres 

para as crianças, destinadas às brincadeiras e aos amigos. Os pais de PA procuram 

incentivar as brincadeiras em ambiente externo, mas as crianças decidem como e com 

quem querem aproveitar esse tempo. 

 

Não gosto muito de ocupar todo o tempo deles com aulas.  
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Quando eles terminam as tarefas podem ir brincar... Se não tiver outro compromisso, 
como as aulas extras. Na verdade me mudei para esse prédio pensando neles, o outro 
era pequeno e não tinha espaço, aqui tem quadra e piscina. Eles descem e ficam 
brincando na quadra. Se os colegas do prédio estão disponíveis, PA desce para jogar 
futebol na quadra. Volta imundo e todo suado. O futebol é uma paixão dos homens da 
casa. (Mãe de PA/M _E) 

 

Mas as atividades livres de PA não se desenvolvem sempre em ambiente 

externo. A leitura é uma atividade muito valorizada pela família, e PA adquiriu o hábito 

de ler. Ele possui muitos livros infanto-juvenis de aventura e histórias em quadrinhos, 

principalmente no estilo japonês (mangás).  

Apesar do incentivo e valorização da cultura regional, as tecnologias de 

informação e comunicação também integram a rotina da família. Os computadores, 

tablets e smartphones são usados diariamente.  

 

Usamos sempre. Eu sou professora, e meu marido é jornalista, então o computador 
está sempre sendo utilizado. É nosso instrumento de trabalho. Meu marido escreve 
muito, e eu preparo as minhas aulas. Temos dois computadores de mesa, um é 
partilhado entre os meninos, o outro eu uso para as minhas pesquisas, e, sobretudo 
para os trabalhos do doutorado. Para as aulas, eu tenho um netbook, que levo para 
cima e para baixo, é bem mais prático. O meu esposo tem um tablet, que ele usa nas 
reuniões ou quando viaja, pois ele viaja muito a trabalho. Mas ele prefere usar o 
grande quando está em casa. Na verdade, os computadores são sempre utilizados aqui 
em casa. (Mãe de PA/M _E) 

 

O computador e o uso da internet também estão presentes em várias 

atividades desenvolvidas por PA, que incluem tarefas escolares, pesquisas, projetos 

pessoais e jogos. O uso das tecnologias pelas crianças é estimulado pelos pais, porém 

respeitando alguns limites. Os pais acompanham as atividades das crianças na 

internet, na medida do possível. Eles conversam e orientam sobre o uso da internet, 

inclusive limitando o acesso a determinados conteúdos ou aplicativos quando 

consideram inadequados, assim, projetos pessoais como a criação de um blog sobre as 

viagens e aventuras feitas pelas crianças são acompanhados de perto, principalmente 

pelo pai, enquanto o acesso às redes sociais é limitado. 

 

O mais velho tem facebook, que ele também mantém, como o blog. Ele conquistou o 
direito, pois é mais sério e responsável. PA não tem juízo ainda. Já disse para ele que, 
no dia em que ele for responsável com as coisas dele, poderá ter o facebook. (Mãe de 
PA/M _E) 
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Quanto à participação na pesquisa, PA aceitou o convite com muita alegria, 

sendo receptivo à presença da pesquisadora. Na percepção dos pais, PA se sentiu 

lisonjeado em ser convidado para esse projeto, que ofereceu uma oportunidade dele 

se sobressair ao irmão.  

 

Ele já está se achando superimportante, até porque é ele quem vai participar e não o 
irmão mais velho. (Mãe de PA/M _E) 

 

Participante B 

PB tem 11 anos, é filha única, fruto de uma gravidez muito desejada, porém de 

risco, o que resultou em um período complicado e de intensos cuidados. O pai tem 

uma pequena empresa e a mãe é psicóloga. Os dois passam grande parte do dia 

trabalhando, mas tentam respeitar os horários das refeições em família. A família mora 

em um apartamento próximo a um grande centro comercial. O prédio não possui área 

de lazer construída, mas tem bastante espaço livre no hall de entrada. 

Tomando por base o critério estabelecido para identificação da classe social em 

que as crianças estão inseridas, consideramos que PB faz parte da classe social 

média/alta, pois estuda em escola particular, os pais têm nível superior, fazem parte 

do grupo de profissionais liberais, e  moram numa zona residencial em expansão 

imobiliária.  

PB estuda numa escola particular de grande porte. Apesar de a escola ser 

reconhecida como uma das melhores da cidade, PB sente saudade de sua escola 

anterior, onde tinha mais amigos e se sentia mais a vontade. O motivo da mudança foi 

o descontentamento da mãe quanto aos processos pedagógicos da antiga escola, na 

qual a competitividade era estimulada.  

 

Lá ela vivia participando de olimpíadas, fazia parte da turma especial e sempre tinha 
uma ou outra competição e premiação. Eu achei que isso não era bom para ela, pois 
estava levando isso com muita seriedade... Dando muita importância... Para ela, 
ganhar as olimpíadas estava se tornando o objetivo de vida! (Mãe de PB/F _E) 
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A proposta diferenciada da nova escola não pareceu suficiente, pois PB não 

conseguiu se relacionar com os colegas de classe, nem fazer novos amigos. O que fazia 

com que PB não gostasse de frequentar as aulas. 

A rotina da família é orientada pelos horários dos pais, já que PB não possui 

muitas atividades extraescolares durante a semana. Ela vai à aula pela manhã e passa 

as tardes em casa, em companhia da faxineira. Apenas na sexta-feira, PB frequenta 

aulas de teatro, na escola, após a aula.  

 

Nas sextas-feiras ela faz teatro na escola. É a única coisa que ela gosta nessa escola 
nova. Já tentei colocar na dança, ou no inglês, mas ela não quis. (Mãe de PB/F _E) 
 

Portanto, no período da tarde PB estuda e realiza as tarefas da escola, depois 

tem autonomia para decidir o que vai fazer em casa, já que não pode sair sozinha, por 

questões de segurança. No prédio em que PB mora não tem outras crianças de sua 

faixa etária, o que restringe as opções de atividades as que possa realizar com a 

companhia de um adulto ou sem companhia e em ambiente domiciliar. Nos finais de 

semana os pais propõe atividades que possam interessar a PB, inclusive viagens para 

as praias da região, ou passear no centro comercial, acompanhar as tendências da 

moda e os lançamentos das marcas de luxo que são assuntos de interesse partilhados 

com a mãe.  Os pais também incentivam para que PB tenha um passatempo, ou que 

invista tempo em atividades que ela sinta prazer. 

 

A gente sempre inventa alguma coisa para ela fazer e se interessar em casa. Ainda bem 
que ela gosta de escrever e inventar histórias. No último aniversário ela ganhou um 
estojo para fazer scrapbook , que faz decoração de álbuns de fotografias com colagens. 
Ela tem o maior jeito. Eu incentivo bastante, compro material... Aqui perto tem uma 
loja que vende material, é um pouco caro, mas ela gosta muito e é um bom 
passatempo. (Mãe de PB/F _E) 
 

Os computadores estão presentes na casa da família. O pai de PB utiliza para 

trabalhar. PB possui computador no quarto, com acesso a internet, que é 

compartilhado com a mãe.   

 

Em casa temos o computador do meu esposo, que ele usa quando precisa fazer algum 
trabalho. Ele acaba trazendo muito trabalho pra casa. E tem o meu, que coloquei no 
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quarto de PB. É ela quem usa mais. Quando preciso, vou lá pro quarto dela. (Mãe de 
PB/F _E) 

 

Apesar de PB possuir um computador no quarto, e contar com o incentivo dos 

pais para usar a internet, a mãe se preocupa com o grau de maturidade e preparação 

da filha para utilizar determinados recursos interativos. 

 

PB não sabe usar essas coisas da internet muito bem. Ela tem um blog, que ela criou. 
Eu achei bem legal a ideia. Como ela gosta muito de escrever, eu incentivei para que 
ela criasse o próprio blog. Ela gosta muito de moda, também, então ela criou um blog 
de dicas de várias coisas: moda, receitas, penteados... Eu acompanho, mas é ela quem 
administra tudo. Ela tem e-mail, mas não usa, só foi criado por conta do blog. Hoje eu 
nem sei se foi uma boa ideia, porque ela não consegue receber críticas. Quando tem 
alguma crítica nos comentários do blog, ela fica chateada e chega a chorar. Eu vou até 
ver se tem um jeito de filtrar esses comentários. (Mãe de PB/F _E) 
 

Quando PB foi convidada para fazer parte da pesquisa se preocupou em 

esclarecer todos os aspectos ligados a divulgação de seus dados, solicitando que não 

fosse identificada em nenhum momento. Ela ficou mais tranquila quando assinamos o 

termo de consentimento em que ficava clara a nossa preocupação ética de preservar a 

identidade de todos os participantes. Uma vez essa questão superada, PB se mostrou 

uma criança com perfil de liderança, muitas vezes apresentando vocabulário e atitudes 

de uma pessoa adulta. 

Participante C 

PC é uma jovem de 12 anos, muito sorridente, que fala com rapidez e passa de 

um assunto a outro com a mesma velocidade. Cursa o 7º ano do ensino fundamental 

em uma escola particular que faz parte de uma grande rede de ensino, com várias 

sedes na cidade e no interior do Estado. PC mora com os pais, o irmão e a avó materna 

em uma grande casa de um condomínio de luxo, localizada num bairro nobre da 

cidade. Os pais são médicos e empresários, sócios de duas clínicas médicas. A mãe foi 

professora do curso de medicina de uma das Universidades da cidade, porém resolveu 

deixar a docência para ter mais tempo livre com os filhos. O pai tem uma carga horária 

de trabalho bastante intensa que inclui, pelo menos, parte dos finais de semana. 

Com relação à classe social a que PC pertence, consideramos que PC faz parte 

da classe social alta, pois estuda em escola particular, os pais têm nível superior, fazem 
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parte do grupo de profissionais liberais, são empresários e moram numa zona 

residencial nobre. 

PC tem uma rotina com intensa atividade. Como ela faz parte da turma 

olímpica da escola, que frequenta pela manhã, recebe muitas aulas extras, 

preparatórias para as olimpíadas que participa (de matemática, robótica e concursos 

de redação). Além das tarefas de casa e das aulas extras, PC tem aulas de inglês, 

pratica voleibol e faz aulas de dança (hip hop) durante a semana. Além dessas 

atividades, PC frequenta uma psicóloga uma vez por semana para, segundo a própria 

criança, “parar de ficar ansiosa com tudo”. 

Os pais reconhecem que a filha tem as tardes bem ativas, porém dão 

autonomia para que PC escolha o que quer fazer, inclusive participar da turma 

olímpica da escola. 

 

Quando chega em casa, ela vai fazer a tarefa. Sempre tem muita coisa, às vezes ela 
termina já de noite... É uma angústia, essa história de tanta tarefa, mas ela não quer 
sair da turma olímpica de jeito nenhum, e ainda fica chateada se não estiver entre os 
três primeiros alunos da turma. (Mãe de PC/F _E) 

 

Eu acho muita atividade, o pai também, ele vive dizendo para diminuir as atividades 
dela, mas no fundo, acho que ele gosta que a menina participe da turma olímpica. 
(Mãe de PC/F _E) 

 

Nos finais de semana, PC tem na agenda algumas atividades como ir ao salão 

de beleza com a mãe, ou passar o domingo com toda a família na casa de campo. Mas 

além dessas atividades junto à família, PC está sempre marcando passeios com as 

amigas. Também faz parte da programação da família realizar duas viagens por ano. 

Durante o período da pesquisa PC fez três viagens com a família, uma nacional e duas 

internacionais, sendo que em uma delas ela pode assistir ao show de sua banda 

preferida (um grupo de cantores adolescentes ingleses). 

A família admite que faz uso intenso da internet. Os pais utilizam a rede por 

motivos profissionais, mas também por motivos sociais e para entretenimento. PC e 

seu irmão têm seus próprios aparelhos, também com acesso à internet.  

 

Todo mundo aqui em casa usa muito a internet. Para o trabalho e para passar o 
tempo. No iphone a gente tem acesso ao facebook, instagram, whatsapp, e um monte 
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de outros aplicativos. No escritório a gente tem um computador grande. Esse, usamos 
muito para trabalhar, redigir laudos, fazer pesquisas. A gente participa de muitos 
congressos, então estamos sempre pesquisando na nossa área. PC tem um 
computador que fica no quarto dela e um iphone também. Perguntamos a PC o que ela 
preferia um iphone ou um ipad e ela escolheu o iphone. Quando eu dava aulas, eu 
tinha 02 notebooks, mas acho que nenhum era muito bom, pois eram muito lentos, e 
eu utilizava muitas imagens. Hoje, quando eu preciso, utilizo o ipad para fazer as 
apresentações nos congressos. (Mãe de PC/F _E) 

 

Embora PC tenha uma agenda repleta de compromissos durante a semana, foi 

a criança que pudemos encontrar o maior número de vezes. Como ela tinha bastante 

autonomia na gestão de seus horários, os encontros eram marcados diretamente com 

ela e comunicados à mãe posteriormente. 

Participante D 

PD é um garoto tímido, de 12 anos, que gosta de futebol, livros e cinema. Ele 

tem muitos amigos e prefere seguir, segundo ele próprio, um “estilo mais intelectual 

em suas preferências”, apesar de amar o futebol. PD mora com a família em um 

apartamento bastante aconchegante, em um prédio que possui área de lazer com 

quadra e piscina, e que fica localizado num bairro residencial tradicional da cidade.  

A mãe é professora de uma Universidade pública e o pai é funcionário de uma 

grande empresa, sua função exige que ele viaje bastante a trabalho, porém são 

viagens curtas, mas que impedem do pai estabelecer uma rotina de horários com os 

filhos. PD tem um irmão dois anos mais novo que ele. Os irmãos estudam em uma 

escola particular, reconhecida como referência na abordagem pedagógica 

construtivista. Tendo em vista esses dados, compreendemos que PD faz parte da 

classe social média/alta. 

A mãe acompanha as atividades das crianças, adequando, na medida do 

possível, o seu horário aos deles, é ela quem leva as crianças para a escola, mas como 

eles terminam as aulas mais cedo do que o horário em que pode se liberar, eles voltam 

da escola com a mãe de um amigo que mora no mesmo prédio. Além da escola pela 

manhã, PD frequenta aulas de violão e inglês durante a semana, em dias alternados, 

ficando livre a sexta-feira. Porém, apesar dos compromissos com as atividades extras, 

o tempo de brincar com os amigos parece estar preservado.  
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Todo dia PD arruma um tempo para brincar, nos dias que tem aula de violão ou de 
inglês, ou ele fica um pouco mais conversando com os companheiros da aula, ou 
quando chega em casa chama os amigos para jogar e só sobe quando a gente chama 
para jantar. (Mãe de PD/M _E) 
 
PD tem um monte de amigos no prédio, então quando ele termina as tarefas e não 
tem que sair pra aula, chama os amigos para jogar. Muitas vezes ficam jogando no 
computador, outras vezes eles descem para jogar futebol na quadra do condomínio, 
principalmente nos finais de semana. Às vezes ele vai passar a tarde na casa de algum 
amigo. (Mãe de PD/M _E) 

 

Uma das atividades que PD tem o hábito de realizar é ir ao cinema todas as 

vezes que entra em cartaz algum filme que chama sua atenção. Nesses casos, a mãe 

disponibiliza tempo para acompanhar a PD e seu irmão ao cinema, normalmente as 

sextas-feiras à tarde.  

 
Uma coisa que ele gosta também é de ir ao cinema, principalmente na sexta-feira que 
entra programação nova e ainda tem o final de semana para fazer a tarefa. (Mãe de 
PD/M _E) 

 

Recentemente PD participou de um concurso da Lego (marca de fabricantes de 

peças de encaixe). Para participar do concurso a criança deveria criar e montar um 

cenário com as peça de Lego, postar a foto do cenário na página do concurso e 

submeter a sua criação ao voto popular na internet. Apesar de PD não ter ganhado o 

concurso, seu projeto foi muito bem avaliado ficando entre os dez mais votados, o que 

lhe rendeu uma caixa com peças Lego, enviada pela empresa. 

A família de PD possui um bom computador de mesa, que é partilhado pela 

mãe e pelos dois irmãos, e outros aparelhos com acesso à internet, como telefones 

portáteis e tablet.  

 

A gente tem um computador de mesa no escritório. Todo mundo usa. Prefiro que não 
seja no quarto, até porque nem cabe, mas assim temos um ambiente específico para 
trabalhar em casa. (Mãe de PD/M _E) 

 

PD possui um aparelho de telefone com acesso a rede, porém é no computador 

grande que desenvolve outras atividades na internet, como realizar as tarefas e jogar, 

mas também manter sua página no facebook, onde comenta sobre os jogos, livros e 

filmes preferidos, além das partidas de futebol do seu time.  
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PD utiliza esse computador para as coisas da escola, e para fazer o que gosta. Ele gosta 
de jogar, acho que tem uns jogos que são online, outros não. Ele também gosta de 
baixar músicas com o irmão. E claro, entrar no facebook. (Mãe de PD/M _E) 
 

A internet também é usada com regularidade pelos pais de PD, tanto para 

trabalho, como para pesquisar assuntos de interesse da família, porém nos finais de 

semana eles dão preferência a passeios e outros programas.  

 

Eu sou professora, então acaba que, por força da profissão tenho que usar muito o 
computador. Não só para preparar aula, mas para todos os procedimentos 
acadêmicos: notas, frequências dos alunos, atividades, enfim um monte de coisas que 
a gente acaba fazendo o tempo todo. Com essa história da internet, não tem mais o 
horário do expediente. Toda hora é possível estar trabalhando, principalmente 
professor. Meu esposo tem seus próprios aparelhos, o iphone e o ipad, pois ele usa 
muito no trabalho. (Mãe de PD/M _E) 

 

Nos finais de semana tentamos desconectar, fazer outras coisas, ir pra praia, pra casa 
dos amigos, enfim, fazer alguns passeios interessantes. (Mãe de PD/M _E) 

 

Quando entramos em contato com PD para o convidarmos a participar da 

pesquisa, ele pediu para pensar no assunto. Três dias depois voltamos a contatá-lo 

para conhecer sua resposta. PD aceitou o nosso convite, pois segundo ele: “é uma 

temática interessante e acho que posso aproveitar para debater sobre isso com meus 

amigos”. 

Participante E 

PE é filha única, uma menina decidida e que, com 9 anos já sabe o que quer. 

Apesar de ser filha única, ela está sempre cercada por muitas crianças. Ela mora com 

os pais em um apartamento confortável, num dos maiores bairros residenciais da 

cidade. Os pais são educadores físicos, trabalham em escolas particulares de ensino 

fundamental e academias de ginástica; como eles têm horários irregulares, e para que 

PE não fique muito tempo sozinha em casa, resolveram deixar a criança em sistema 

integral na escola particular onde estuda, com aulas pela manhã e outras atividades à 

tarde, como acompanhamento das tarefas, aulas de natação e aulas de flauta. PE entra 

na escola às 7h15 e retorna para casa entre 17h30 e 18h. No sistema integral a criança 

cuida de sua higiene pessoal e faz todas as refeições na escola, com exceção do café da 
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manhã e do jantar, que no caso de PE é acompanhado pela mãe, pois o pai trabalha 

também à noite, chegando a casa por volta das 21h. 

PE é uma criança bastante ativa, pois mesmo passando o dia fora, quando 

chega a sua casa ainda brinca um pouco com os colegas do prédio, se eles estão no 

pátio. Quando as outras crianças não estão disponíveis PE assiste TV até a hora do 

jantar. Durante a semana costuma dormir cedo, pois acorda também muito cedo, por 

volta das 6h. Às vezes antes de dormir brinca um pouco com a mãe, ou fica assistindo 

desenhos na TV. Nos finais de semana fica com os pais e faz várias atividades, vai à 

praia, brinca com os primos ou com os amigos do prédio, vai ao centro comercial e nos 

domingos almoça na casa da avó materna com os primos. Tendo em vista os critérios 

que estabelecemos para a inferência das classes sociais, compreendemos que PE faz 

parte da classe social média/alta.  

 Os pais estimulam que PE tenha momentos ao ar livre e que faça 

atividades físicas. Nos finais de semana PE conta com a companhia dos amigos do 

prédio onde moram ou dos primos, que são um pouco mais velhos que ela, para 

brincar. Quando está em casa, PE busca alternativas para se divertir. 

 

No sábado, se tem companhia, ela não sai da piscina. É preciso insistir para ela sair da 
água. Às vezes passa o dia inteiro e só sai de noite. Quando está em casa, a brincadeira 
preferida é o videogame, que ela ama. Ela também gosta muito de assistir televisão, 
tem alguns programas que são os preferidos. (Mãe de PE/F _E) 

 

Como ela é filha única, a gente tenta que ela tenha sempre companhia para brincar, ou 
os colegas do condomínio, ou os primos. Foi uma das coisas que fizeram a gente optar 
pelo regime integral na escola, pois ela teria companhia de outras crianças. (Mãe de 
PE/F _E) 

 

Os pais de PE não usam os computadores para fins profissionais, para eles o 

aparelho de telefone celular é o instrumento mais adequado, já que estão 

constantemente em movimento, portanto ambos usam smartphones. Os aparelhos 

têm conexão com a internet, que é utilizada mais para fins sociais e de 

entretenimento.  

 

Nós não usamos muito o computador em casa. A gente passa o dia nas academias e 
escolas dando aula. Nem dá tempo de usar muito. Tem gente que passa o tempo todo 
conectado. Acho que por conta da nossa profissão, não usamos muito. Tem 
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profissional que tem que estar o tempo todo acessível, conectado. Nós não 
precisamos, então acho que usamos a tecnologia mais para diversão, e mais nos 
horários livres. Na verdade, o celular acaba sendo o nosso melhor instrumento para o 
trabalho, pois a gente marca aulas e entra em contato com os alunos e escolas pelo 
celular. (Mãe de PE/F _E) 

 

Apesar da internet não ser utilizada para fins profissionais, os pais de PE 

costumam utilizá-la para se divertir ou contatar amigos pelas redes sociais. PE também 

tem acesso à internet, no computador ou no tablet que os pais têm em casa. Porém 

eles tentam restringir o uso de alguns aplicativos, como o facebook, por perceberem 

que pode gerar algum risco para a criança. Já no que diz respeito ao uso de outros 

dispositivos eletrônicos, como o videogame, não há restrições. 

 

Acho que a tecnologia que PE gosta mais é o videogame. Ela gosta de jogar no 
Playstation, só que é muito descuidada, os jogos ficam largados por todo canto, então 
fica tudo arranhado, tem uns que eu preciso jogar fora. (Mãe de PE/F _E) 

 

Agora ela está aperreando para ter o facebook. Parece que alguns coleguinhas da 
escola têm, e ela que ter também, mas não sei se vou deixar. Ainda estamos pensando. 
Ela é ainda muito pequena, e não tem muito juízo. E a gente nunca sabe o que se pode 
acessar ou quem está conectado nestas redes sociais. Não sei, acho que ela ainda é 
muito pequena. (Mãe de PE/F _E) 

 

Durante o período de observação, PE conquistou o direito a usar o facebook, e 

fazer uma grande lista de amigos, convidando principalmente os colegas da escola 

onde estuda e os primos. Porém, dois meses depois o direito foi revogado, pois, 

segundo a mãe de PE, numa conversa pelo facebook, com o primo, ela teria utilizado 

termos “bastante inadequados”. 

Para PE o convite para participar da pesquisa foi considerado como uma 

oportunidade de ter mais uma companhia para brincar, sem se importar que essa 

companhia fosse de um adulto. 

Participante F 

PF é um garoto de 8 anos, sorridente e curioso, está sempre questionando 

sobre as coisas que acontecem à sua volta e que a princípio ele não compreende. PF é 

filho único, mas em breve ganhará um irmãozinho. Ele mora com os pais num amplo 

apartamento, num dos maiores bairros residenciais da cidade, que conta com 
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estabelecimentos comerciais muito próximos, como farmácias e supermercados. O pai 

é arquiteto, e também professor universitário e atualmente está cursando uma pós-

graduação em arquitetura e urbanismo. Por conta de todas essas atividades sua 

jornada é bem extensa, começando às 7h30 e terminando às 22h, tendo oportunidade 

de almoçar em casa apenas duas vezes por semana; a mãe de PF não desenvolve 

nenhuma atividade profissional, dedicando-se exclusivamente a casa e a família; por 

opção própria, ela desistiu do curso de administração de empresas quando engravidou 

de PF. Uma vez por semana ela presta serviço voluntário num hospital para crianças 

com câncer, no período em que PF está na escola. Ele estuda em uma pequena escola 

particular, com aulas bilíngues português/inglês. Assim, tendo em vista os critérios 

para estabelecermos as classes sociais, compreendemos que PF faz parte da classe 

social média/alta.  

Apesar de frequentar a escola apenas pela manhã, PF tem uma agenda 

bastante intensa, com atividades que foram escolhidas por ele. É a mãe quem 

acompanha PF para realizar as tarefas escolares e em todas as atividades 

complementares, assim como, é ela quem sugere a programação social durante a 

semana. 

 

À tarde PF faz a tarefa. Depois ele tem aulas de capoeira, natação ou futebol, depende 
do dia. Tem dias que ele faz capoeira e futebol e nos outros, ele faz natação. A escola 
dele é bilíngue, então ele já faz inglês durante as aulas. Ele tem uma vez por semana 
sessão com a fonoaudióloga, pois tem um probleminha na fala. Ele tem a língua presa 
igual ao pai. Na sexta-feira a gente vai ao cinema, ou na locadora, aí pegamos filmes e 
jogos do Playstation. (Mãe de PF/M _E) 

 

Nos finais de semana, o pai participa ativamente das atividades com o filho, 

propondo passeios ou brincadeiras. Como o pai pratica o surf durante os finais de 

semana, PF o acompanha à praia e já está iniciando também no esporte. Os primos e 

amigos são sempre convidados para passar o final de semana com PF, porém, na 

maioria das vezes, o pai é o companheiro das brincadeiras, para jogar futebol ou 

videogame.  

 

Ah, ele é filho único, então nem sempre tem companhia para brincar. Quem faz mais 
companhia nas brincadeiras é o pai dele. O pai topa jogar futebol, ir surfar, entrar na 
piscina, e principalmente jogar videogame. Às vezes ele pede para eu jogar com ele, 
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mas perde logo a paciência, porque eu não sei jogar... Eu aperto todos os botões e vejo 
no que vai dar, acabo perdendo bem rapidinho... (Mãe de PF/M _E) 

 

A mãe ainda estabeleceu uma rotina de leitura com a criança. Todas as noites, 

antes de dormir, eles leem juntos. Ou ela lê um livro para ele, ou cada um escolhe o 

seu livro e deitam juntos para ler. 

 

Ele adora ler! Essa é a atividade que a gente faz juntos. Ou eu leio para ele, ou cada um 
lê seu livro, sempre antes de dormir. Ele lê bastante, tem algumas coleções que ele vai 
pedindo que a gente compre, como o da Deldora Quest que ele tem todos os livros. 
Nem terminou ainda de ler a série três, mas eu já comprei todos os livros. A coleção 
Como Treinar o Seu Dragão foi uma que ele amou. Leu toda. Agora ele está com uma 
coleção de suspense para criança, eu nem lembro o nome direito... acho que é alguma 
coisa como A Rua do Susto, não sei... (Mãe de PF/M _E) 

 

Com relação ao uso da internet, computadores ou outros dispositivos digitais, a 

família utiliza bastante. O pai, tanto para fins profissionais, como para diversão, a mãe 

e o próprio PF, para diversão e entretenimento. Portanto eles possuem vários 

dispositivos digitais com acesso à internet, todos da marca Apple, como ipads e iphone. 

A mãe havia recebido de presente um ipad que acabou cedendo para o filho brincar e 

assistir vídeos. 

 

Meu marido é arquiteto, então ele trabalha muito com aplicativos gráficos, animações 
em 3D, ele usa computadores Mac, iphone e também um ipad. Como ele é também 
professor, passa muito tempo usando o mac, tanto para preparar as aulas, como para 
qualquer outra coisa: e-mail, facebook... Fica sempre inventando coisa para pesquisar, 
pois ele gosta de esportes aquáticos, como surf e pesca. Então ele fica procurando 
vídeos, novidades... (Mãe de PF/M _E) 

 

Apesar de PF ter uma agenda com muitos compromissos durante a semana, ele 

também brinca bastante com o videogame, tendo várias opções de plataforma e de 

jogos, inclusive jogos online. Isso não deixa de preocupar a mãe, pois ela acredita que 

PF está exagerando no uso dos videogames, apesar de nas sextas-feiras ir com ele a 

locadora para escolher novos jogos para os finais de semana. Além disso, privá-lo do 

videogame é uma das estratégias utilizada pelos pais quando querem repreende-lo por 

algo.  
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Ele usa muito o ipad para jogar. E adora videogame. Igual o pai dele... Ele tem um Wii 
Nintendo e um Playstation III, e ainda os joguinhos do ipad. Toda sexta feira a gente 
vai à locadora para alugar jogo do Playstation. Ele gosta mais do Playstation. (Mãe de 
PF/M _E) 

 

Acho que ele joga demais... Às vezes ele fica ansioso para jogar, e deixa até de brincar 
com outras crianças para ficar no Playstation, principalmente quando tem jogo novo. 
O pai joga muito com ele, quando a gente não tem programação eles ficam jogando a 
tarde toda do sábado ou domingo. (Mãe de PF/M _E) 

 

Durante o período da pesquisa, PF encontrou uma nova função para o seu ipad. 

Ele descobriu que poderia encontrar vídeos no youtube sobre os videogames que ele 

jogava no Playstation III, então ao mesmo tempo em que jogava, assistia aos 

comentários e dicas sobre o jogo no ipad. PF gostou tanto dessa nova utilidade dada 

ao ipad, que mesmo durante as refeições ficava assistindo aos vídeos, inclusive de 

jogos que ainda não conhecia. 

Participante G 

PG tem 7 anos, é um menino calmo, que gosta de ter suas coisas bem 

organizadas, e é muito cuidadoso com seus brinquedos. Ele começou a fazer parte da 

pesquisa por iniciativa própria: como ele é irmão de PC, nos vendo com certa 

frequência em sua casa para acompanhar a irmã em suas atividades, nos perguntou se 

ele podia também participar. A irmã ficou contente com a proposta e os pais 

concordaram assim, PG passou a fazer parte do grupo de crianças participantes do 

projeto. Como dito anteriormente, quando apresentamos PC, os pais de PG são 

médicos, eles moram numa ampla casa num dos condomínios de luxo da cidade.  

Com relação às atividades que PG desenvolve rotineiramente, ele vai à escola 

pela manhã. Como os horários dos pais são irregulares, normalmente quem vai buscá-

los na escola é a avó materna, que os acompanha durante o horário do almoço. 

Durante a tarde PG dita o ritmo com que faz suas atividades, principalmente com 

relação a fazer as tarefas escolares. Como atividade complementar PG pratica natação 

na piscina do condomínio onde moram. Em casa, ele tem um espaço próprio, além de 

seu quarto, para assistir TV e jogar videogame, apesar dele não o utilizar muito.  
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À tarde, depois do almoço ele deveria fazer logo a tarefa, mas fica enrolando o tempo 
todo. Ele não gosta de fazer a tarefa. Quando chega em casa, deixa o material da 
escola num canto, troca de roupa, almoça e liga a TV. A TV fica ligada o tempo todo. 
Colocamos até uma na varanda para ele poder jogar com o Wii, assistir os programas 
dele e deixar de bagunçar a sala, mas ele continua se esparramando no sofá, pega o 
ipad e fica jogando e assistindo TV ao mesmo tempo. (Mãe de PG/M _E) 

 

Quando a empregada desocupa, ela vem ensinar a tarefa dele, ou então a irmã, mas 
ele enrola demais, Às vezes eu ensino à noite, quando chego do trabalho, porque ele 
não aceitou fazer com mais ninguém. PG tem aula de natação duas vezes por semana. 
A professora vem aqui no condomínio mesmo. (Mãe de PG/M _E) 

 

A família usa a internet com frequência, principalmente as redes sociais, e 

possuí vários computadores e dispositivos móveis com acesso à internet. Em casa 

todos os aparelhos são conectados à mesma rede Wi-Fi. PG tem seu próprio ipad que 

ele utiliza, sobretudo para jogar. Além do ipad, PG pode jogar videogame no Wii 

Nintendo ou no Nintendo DS (uma versão portátil da plataforma Nintendo). 

 

Ah, esse daí, se pudesse passava o dia inteiro no ipad, ou no Nintendo DS, ou na 
televisão. Na verdade, ele chega da escola e já liga a TV. (Mãe de PG/M _E) 

 

A gente deu um ipad para ele. Como ele cuida muito bem dos brinquedos, sempre 
guardou tudo direitinho e é super estressado com arrumação, a gente achou que ele 
seria responsável também com o ipad. E é mesmo... Ele sabe baixar jogos, e fazer 
montagens de fotos, então passa um bom tempo brincando. (Mãe de PG/M _E) 

 

Apesar de a família utilizar muito os dispositivos móveis, os pais de PG 

acreditam que seria bom que ele desenvolvesse outras atividades, principalmente com 

outras crianças, e ao ar livre. Preocupam-se, pois notam que PG não interage muito 

com outras crianças, além dos colegas da escola. Suas melhores companhias são as 

primas que também estudam na mesma escola, e que de vez em quando fazem uma 

visita para brincar um pouco. Ainda assim, muitas brincadeiras giram em torno do 

ipad, que ele empresta só para as primas. 

 

Eu queria que ele brincasse mais com os amigos, mas ele é muito acomodado. Eu peço 
para a empregada levar ele para o deck do condomínio para brincar com outras 
crianças. Ele fica brincando um pedacinho e depois vem logo pra casa. Aqui ele não 
tem muitos amigos, na escola ele brinca mais, tem os outros companheiros e não tem 
os joguinhos dele. Ele fica muito tempo na frente da TV também, por isso é que eu 
faço questão que ele faça um esporte. (Mãe de PG/M _E) 
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Um dos grandes interesses de PG são os pinguins. Os pais não sabem explicar 

porque, mas ele sempre gostou de tudo que faça referência a esses animais, como 

desenhos animados, pelúcias ou histórias. Tanto que as pessoas começaram a 

presenteá-lo com pinguins de todos os formatos, acabando por dar origem a uma 

coleção de pequenos pinguins, que ele guarda em seu quarto. Quando a irmã 

apresentou para ele o jogo online Club Penguin, da Disney, ele ficou bastante 

entusiasmado, passando a ser assinante do jogo e atento a tudo que fazia referência a 

ele. Apesar da preferência por pinguins ter diminuído PG ainda gosta de brinquedos 

que possa colecionar. 

 

Ele gosta de pinguins, sempre gostou, quando era pequeno ele assistia ao filminho do 
Pingu. Aí vivia desenhando pinguins... Nesse período ele gostava de ganhar coisas com 
pinguins, tipo bichinhos de pelúcia. Depois ele começou a jogar o Club Penguin com a 
irmã... Aí virou mania mesmo: o jogo, pelúcias, livros, brinquedos da marca do Club 
Penguin, agora ele vem deixando mais essa mania, já brinca com outras coisas, mas 
nada do tipo soldados ou carrinhos de corrida. Ele gosta de brinquedos como 
joguinhos e coisas que possa colecionar. (Mãe de PG/M _E) 

 

Com relação ao andamento das observações, os dois irmãos foram 

acompanhados em momentos distintos; apesar de não colocarmos este ponto como 

condição, não houve oportunidade em que pudéssemos observar os dois brincando 

juntos, mesmo porque suas rotinas eram bastante diferenciadas. 

Participante H 

PH é um garoto tímido e de estatura pequena para seus 7 anos de idade. Ele 

cursa o 1º ano do ensino fundamental em uma escola pública, próxima de sua 

residência. Quando matriculados na escola pública as crianças recebem gratuitamente 

fardamento, material escolar e refeições diárias. PH mora com os pais e uma tia (irmã 

de sua mãe). A mãe de PH e a tia trabalham prestando serviço de limpeza em 

residências, com frequência irregular. O pai é motorista em uma empresa de 

transporte público, com jornadas de aproximadamente 8h diárias. A mãe é quem 

chega mais cedo do trabalho e não trabalha todos os dias. Como a frequência de 

trabalho é irregular, a mãe e a tia tentam alternar seus horários para que PH não fique 

sozinho em casa, mas quando não é possível ele vai para a casa do avô.  Eles moram 

numa casa pequena, mas bem organizada, num dos bairros populares na periferia de 
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Fortaleza. O bairro em que moram é considerado bastante perigoso, como ambiente 

de quadrilhas e tráfico de drogas. Assim, tendo em vista os critérios para inferirmos as 

classes sociais, compreendemos que PH faz parte da classe social baixa.  

PH vai à escola pela manhã, caminhando acompanhado pela mãe, porém ao 

final da aula, a pessoa que estiver disponível vai buscá-lo, incluindo o avô. A 

proximidade com a residência foi um dos fatores de escolha da escola, que é bem 

avaliada pela mãe de PH, apesar do número de uniformes concedidos ser considerado 

insuficiente.  

 

É uma escola muito boa. E o melhor é que é perto de casa. Ele recebe o uniforme e os 
livros. A gente tem que pagar só a mochila e o material de lápis, borracha, lápis de cor, 
essas coisas. É uma economia muito boa. Só que eles recebem só duas fardas. Pra 
criança menino, isso é pouco, pois eles chegam todo sujo. Tem que lavar todo dia, aí 
vai se rasgando... (Mãe de PH/M _E) 

 

As atividades de PH começam cedo, pois se ele chegar atrasado à escola não 

poderá assistir às aulas tendo que retornar para casa; depois do almoço ele frequenta 

aulas de reforço escolar, no próprio bairro. Nessas aulas extras ele revisa o conteúdo 

ensinado na escola e faz as tarefas de casa. São aulas de reforço que a mãe paga, mas 

que são consideradas necessárias para que PH não fique reprovado na escola.  

 

Ah, eu acordo ele cedo, pra ir pra escola, pois se chegar atrasado não pode mais 
entrar. Aí é um problema, pois tem dia que eu preciso ir trabalhar e ele não ia ter com 
quem ficar, né? (Mãe de PH/M _E) 

 

Depois do almoço ele vai pra aula de reforço. Lá ele faz a tarefa e os exercícios que a 
professora passa pra ele estudar. Eu pago por fora, senão ele é capaz de sair reprovado 
na escola. E eu não quero isso de jeito nenhum, que meu filho fique reprovado. É 
muito importante saber ler e contar direitinho, só que a professora da escola me disse 
que ele não entende as coisas que ela explica, então tem que repetir várias vezes. 
(Mãe de PH/M _E) 

 

Mesmo sendo uma criança tímida, H tem amigos na vizinhança, com quem 

brinca ao retornar das aulas de reforço, ou no final de semana. Apesar de a mãe 

reconhecer que o bairro é perigoso, a criança tem certa autonomia de ir e vir e de 

brincar fora de casa. 
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Ele brinca com os carrinhos, ou de correr, ou de bola, ou de qualquer coisa... Tá 
sempre se danando. Tem o filho da vizinha aqui do lado, que é mais ou menos do 
tamanho dele, eles brincam muito, quando ele volta do reforço. Eles ficam em frente 
da casa, brincando, ou na casa do vizinho, mas eu não gosto muito porque depois 
abusa, e na rua, às vezes é perigoso. No sábado tem a pracinha, que tem um monte de 
brinquedo, aí a gente leva ele... Vai um monte de menino do bairro. Aí ele vai no pula-
pula, e fica correndo na praça com os outros meninos. (Mãe de PH/M _E) 

 

A família não possui computadores em casa, com dificuldade a mãe conseguiu 

comprar um aparelho de telefone celular, que apesar dela considerar um modelo 

simples, tem tela sensível ao toque, câmera fotográfica e possibilidade de acesso à 

internet, caso o plano da companhia telefônica inclua o pacote de dados. Mesmo não 

tendo computadores em casa, ou outro meio de acessar a internet, a mãe de PH 

considera que saber utilizar esses recursos pode gerar oportunidades de emprego, ao 

mesmo tempo em que acredita que, pelo fato da criança estar brincando dentro de 

casa, com o computador, ela estará em ambiente seguro. PH tem aulas de informática 

na escola, mas nas aulas, o acesso à internet é exclusivo para a professora. Mas, 

quando PH vai à casa do avô, o que acontece pelo menos duas vezes por semana, ele 

tem oportunidade de utilizar o computador e explorar a internet. 

 

Ah, aqui em casa a gente não tem computador. Eu tenho celular e meu marido e 
minha irmã também tem. O dela tem mais coisa que o meu, mas ela não deixa 
ninguém pegar com medo que quebre... É que ela ainda tá pagando o aparelho. O 
meu, como é mais simples, eu já terminei de pagar. (Mãe de PH/M _E) 

 

O H gosta de jogar no computador, mas a gente não tem em casa. Ele joga na casa do 
avô, que tem um computador. Quando ele vai pra lá, ele fica jogando, que eu sei... Eu 
acho é bom, pois aí ele não fica querendo ir pra rua. Ele tem aula de informática na 
escola, aí lá ele aprende a mexer... É bom que aprenda, pois nos dias de hoje é preciso, 
até pra ter um bom emprego, né? (Mãe de PH/M _E) 

 

PH foi uma criança que conhecemos quando contatamos a escola e pudemos 

observar as aulas de informática. Durante as aulas PH insistia com a professora para 

que desse acesso aos jogos já instalados no computador; solicitação que era 

prontamente ignorada. PH recebeu o convite para participar da pesquisa com 

interesse, mas com receio, sem saber ao certo o que esperávamos dele, o que ficou 

claro com a primeira pergunta que ele nos fez: “Mas o que é que eu tenho que fazer?”. 
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Participante I 

PI é uma menina de 7 anos, atenta, curiosa e que gosta muito de conversar, ela 

tem sempre uma novidade para contar. Ela cursa o 1º ano na mesma escola que PH, 

porém em outra turma. Como o seu colega, ela também vai para a escola caminhando, 

portanto PI mora no mesmo bairro que ele, reconhecido na cidade por ser um 

ambiente perigoso. PI mora com os pais e a irmã mais nova em uma pequena casa, 

localizada na periferia da cidade. A casa é simples e bem cuidada. A irmã de PI, que 

tem 5 anos, estuda na mesma escola que ela, a família conta ainda com a companhia 

de uma tia e das primas que moram na casa em frente e que estão sempre presentes, 

pois ajudam a cuidar das crianças, quando os pais estão no trabalho. O pai de PI 

trabalha numa gráfica no centro da cidade, ele tem que sair cedo para trabalhar, pois o 

percurso é longo. A mãe é manicure, trabalha num salão de beleza que não fica muito 

longe de casa. Para ela esse emprego é adequado, pois permite que acompanhe as 

filhas pela manhã à escola e deixe as refeições prontas, já que chega tarde em casa. 

Além disso, ela tem folga do trabalho aos domingos e na segunda-feira, um dia útil 

para resolver as pendências domésticas.  Assim, tendo em vista os critérios para 

contextualizar as classes sociais, compreendemos que PI faz parte da classe social 

baixa. 

Apesar das crianças estudarem em uma escola próxima de casa, a mãe de PI 

não está satisfeita, considera que o ambiente é violento e que as professores não dão 

a devida atenção às crianças pequenas, mas não consegue encontrar escolas 

alternativas que sejam viáveis. 

 

Eu não estou gostando muito, não. Eu pensei que a escola era boa, o povo falava muito 
bem. Só que as crianças ficam batendo umas nas outras, ninguém dá atenção às 
crianças pequenas, é meio desorganizada. (Mãe de PI/F _E) 

 

Pelo menos por enquanto, é o jeito elas ficarem lá, pois essa escola é perto de casa, 
tem outra que dizem que é melhor, mas é longe, aí fica difícil levar, pois tem que pegar 
transporte... (Mãe de PI/F _E) 

 

Após a escola PI frequenta aulas de reforço, acompanhada por uma das primas. 

Durante duas horas ela trabalha os conteúdos vistos na escola, realiza as tarefas 

escolares e revisa as aulas da manhã. A prima é também companhia para as 
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brincadeiras, após as aulas de reforço elas brincam de amarelinha, no pátio da 

instituição. A mãe não gosta que PI brinque na rua, principalmente ao escurecer, pois 

considera perigoso, então ela fica aguardando os pais chegarem, assistindo televisão 

com as primas, na casa da tia; porém aos finais de semana, PI vai à pracinha para 

brincar com outras crianças, com as primas e mesmo com sua mãe, quando chega 

cedo do trabalho. 

 

Ela vai para o reforço com a prima. É que lá tem quem ensine a fazer a tarefa. Ela vai 
todo dia. (Mãe de PI/F _E) 

 

Sábado a noite tem a pracinha. Ela adora, lá tem um monte de criança brincando, tem 
o pula-pula, escorregador inflável, desses grandes, sabe? (Mãe de PI/F _E) 

 

À noite eu não deixo ficar na rua, não. É perigoso. Ela fica assistindo televisão com as 
primas até eu chegar. O meu marido chega primeiro, eu chego depois das sete, 
depende do movimento no salão. (Mãe de PI/F _E) 

 

O pai de PI comprou recentemente um notebook, que às vezes ele leva para o 

trabalho, mas que em casa ele usa essencialmente para entretenimento, como baixar 

vídeos, acessar as páginas das redes sociais, ou trabalhar com fotos e imagens com um 

software que ele instalou com a licença cedida pela gráfica em que trabalha. A mãe de 

PI tem acesso à internet pela rede 3G do aparelho celular, pois é mais prático para usar 

também no trabalho. Já PI, utiliza o notebook do pai para jogar e ver vídeos infantis. 

 

A gente tem um computador em casa, um notebook. Meu marido que comprou. Ele 
quem quis. Por mim bastava o celular. Eu não tenho tempo mesmo de ficar vendo 
coisas no computador. Ele fica fuçando, uma coisa ou outra... Às vezes ele baixa filme, 
sei lá como ele faz. Eu fiz um facebook, todo mundo no salão tem... Do meu celular 
também posso entrar no facebook. (Mãe de PI/F _E) 

 
 

Meu marido deixa a PI brincar de vez em quando. Ela gosta de jogar uns joguinhos no 
computador, mas eu acho que ela gosta mais de ver o vídeo do sapo, é uma 
musiquinha, ela coloca “sapo” no google e entra esse vídeo. Ela adora. Ela também 
sabe entrar no site de joguinhos. (Mãe de PI/F _E) 
 

Quando conhecemos PI nas aulas de informática da escola, ela se aproximou 

perguntando o que estávamos fazendo na escola e se precisávamos de ajuda. 

Explicamos o contexto do trabalho e PI se ofereceu imediatamente para participar, já 
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colaborando com sugestões para conhecermos as brincadeiras que as crianças 

praticavam: “isso é fácil, tia, é só a gente perguntar pra todas as crianças da escola! 

Vamos! Eu te ajudo”. 

Participante J 

PJ tem 10 anos, é um menino forte e grande para a idade. Ele cursa o 3º ano 

em uma escola pública do bairro onde mora com a mãe e o padrasto, numa pequena 

casa. PJ tem um irmão mais velho, de 20 anos, casado, que mora no mesmo bairro, 

porém distante de sua casa. PJ não tem contato com o pai biológico e para ele sua 

família é “uma bagunça”. Tendo em vista os critérios para inferirmos as classes sociais, 

consideramos que PJ faz parte da classe social baixa.  

PJ mora não muito distante da escola. Todos os dias ele faz o trajeto de ir e vir 

caminhando, sozinho. Ele também tem autonomia para ir visitar o irmão, ou passear 

pelas ruas do bairro sem companhia, apesar do próprio PJ reconhecer que o bairro é 

perigoso.  

 

Quando eu vou na casa do meu irmão, eu ligo pra lá e se não tiver tendo bala eu vou. 
Outro dia eu queria ir e ele disse pra não ir porque tava baixando bala por lá. (PJ/M _E) 

 

A mãe sai cedo para o trabalho, ela é cozinheira, e retorna ao final da tarde. 

Durante esse período PJ segue a rotina de ir às aulas oferecidas por um projeto social 

no qual está inscrito para aprender inglês, ou como tem autonomia para caminhar 

pelo bairro, PJ decide se vai brincar com os amigos da vizinhança, se vai para a casa do 

irmão, ou se fica em casa assistindo TV. Aos sábados, PJ vai treinar futebol no campo 

do bairro, com os amigos do time, no qual ele é goleiro. Muitas vezes ele participa de 

campeonatos com outros times do próprio bairro ou bairros vizinhos. A mãe aprecia a 

autonomia do filho, mas tenta conhecer as suas atividades diárias. 

 

De manhã ele vai pra escola, de tarde fica em casa. Agora tem o projeto que ele vai 
também, que é numa escola do bairro, mas não é todo dia, não. Ele vai muito é pra 
casa do irmão. Ele sabe andar só por aí, não precisa nem ir deixar. (Mãe de PJ/M _E) 

 

Em casa ele fica assistindo televisão, mas ele gosta de brincar com os outros meninos 
na rua, de empinar pipa. No sábado tem o futebol de manhã, às vezes tem 
campeonato, é que ele é o goleiro do time. (Mãe de PJ/M _E) 
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A mãe não possui nenhuma opinião formada sobre a escola, para ela o 

importante é que PJ esteja estudando, por isso se aborrece quando J se atrasa para ir à 

escola, ou quando mandam alguma notificação sobre o comportamento dele durante 

as aulas.  

A internet está presente na rotina de PJ, apesar da família não possuir 

computador em casa, nem acesso à internet pelo telefone móvel. Mas o irmão mais 

velho de PJ possui computador em casa, com acesso à internet, que ele usa 

frequentemente para jogar. Quando não é possível usar o computador do irmão, PJ 

tem a opção de ir à lan house4 que fica praticamente em frente a sua casa, quando o 

orçamento familiar permite.  

 

Ele joga no computador, na casa do irmão. Às vezes ele vai pra lá só pra jogar. Outras 
vezes ele pede pra ir na lan house. Fica a tarde toda lá, principalmente nos sábados. Eu 
não deixo muito, sai muito caro. Aí quando eu não tenho dinheiro e ele quer ir, fica me 
aperreando... Mas eu não deixo. Aí ele pode ir brincar na rua, ficar empinando pipa, ou 
jogando futebol com os meninos da vizinhança. (Mãe de PJ/M _E) 

 

A participação de PJ no projeto da pesquisa foi curta. Ele veio conversar 

conosco depois de ter sido retirado da sala de informática pela professora, por não ter 

seguido suas indicações no uso do computador. Depois de termos conversado PJ 

concordou em participar “por enquanto”, pedindo para se retirar três semanas depois, 

pois já não tinha interesse na proposta. 

Participante K 

PK é uma garota com um largo sorriso, que surge facilmente. De estatura alta, 

aparenta ter mais idade do que os seus 10 anos. Ela cursa o 3º de uma escola pública, 

localizada no bairro onde mora, próxima a sua casa.  

PK mora com a mãe, uma tia, a avó e duas irmãs. A tia mais nova não trabalha e 

toma conta da casa e das crianças. Em frente a sua casa mora outra tia, que tem dois 

filhos pequenos. PK só encontra o pai em alguns finais de semana. A casa onde mora 

não é muito grande, mas permite certo conforto, PK divide o quarto com a irmã mais 

                                                           
4
 Estabelecimento comercial que aluga computadores com acesso à internet, comumente frequentado 

por jovens para jogar em rede.  
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velha, de 14 anos. Além disso, moram todos próximos, o que é considerado uma 

vantagem na organização das rotinas diárias. 

A mãe e a tia trabalham como diaristas, limpando e organizando as residências 

das famílias que as contratam. As duas já contam com demandas regulares, portanto 

têm todos os dias da semana ocupados com o trabalho. As crianças ficam na 

responsabilidade da avó, que as acompanha à escola e cuida da casa. Assim, tendo em 

vista os critérios que temos utilizado para contextualizar as classes sociais, 

compreendemos que PK faz parte da classe social baixa. 

Durante a semana PK tem certas obrigações a cumprir, ela é responsável por 

acompanhar a prima menor à escola, pois estudam no mesmo lugar. À tarde, quando 

retornam, muitas vezes ela ajuda a avó com as tarefas domésticas, juntamente com a 

irmã mais velha, ou vai para a casa da tia, em frente, para cuidar dos primos. Além das 

tarefas domésticas, PK frequenta as aulas de reforço, que para a mãe é uma garantia 

de que ela está estudando e de que não está caminhando pelas ruas, sem objetivo. 

 

PK não gosta muito de estudar não. Ela prefere ficar vendo televisão ou jogando... Ela 
gosta de ficar no computador, ou na televisão até a hora de ir pra aula de reforço. A 
avó dela que leva. Ela faz a tarefa no reforço e aí eu sei que está estudando. Pelo 
menos eu sei que ela não fica perambulando na rua, como um monte de meninos do 
bairro. A avó fica esperando ela lá. Ela também ajuda a tomar de conta dos primos. 
Isso ela gosta muito, dos primos pequenos. (Mãe de PK/F _E) 

 

A mãe percebe o bairro em que moram como sendo potencialmente perigoso 

por isso não gosta que as filhas brinquem nas ruas. Ainda assim, aos finais de semana, 

as crianças vão passear na pracinha, com as amigas. Durante a semana PK aproveita o 

tempo livre em atividades que desenvolve em casa, ou na casa da tia que juntamente 

com o marido mantém uma lan house que PK gosta de frequentar também aos finais 

de semana. 

 

Ela não gosta muito de ir pra rua. O que ela gosta mesmo é de ficar de conversê com as 
amigas, no tal de facebook, ou no computador, jogando. Ela também gosta de assistir 
as novelas. No sábado, ela vai às vezes jogar na lan house do tio, ou vai pra pracinha 
passear. Ela fica lá com as amigas, só rodando a praça. (Mãe de PK/F _E) 

 

Nem a mãe, nem a tia utilizam computadores, com o tipo de trabalho que 

desenvolvem, elas preferem valer-se dos telefones celulares para acessar a internet, 
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apesar de não usarem com regularidade, porém PK possui seu próprio computador, 

um notebook com acesso à internet, que ela partilha com sua irmã mais velha. As 

irmãs usam a internet para acessar as redes sociais e para jogar. A mãe não gosta que 

as meninas fiquem falando sobre os garotos, pois acredita que elas são muito jovens, 

porém PK usa o facebook para conversar com as amigas, sem que a mãe saiba. Quando 

tem oportunidade PK vai jogar na Ian house do tio.  

 

Eu uso pouco a internet, se não acabo logo os meus créditos. Só às vezes, baixo um 
toque novo ou música pra ficar ouvindo no trabalho. Eu uso mais pra falar mesmo... 
(Mãe de PK/F _E) 

 

PK usa o computador dela. Ela e a irmã ficam jogando de noite, depois da novela. Elas 
se dão bem, aí ficam brincando de noite com o computador. Ou então, no final de 
semana, PK vai pra lan house, aqui de frente... É do marido da minha irmã, ela vai pra 
lá ajudar minha irmã com os filhos dela que são pequenos aí depois fica jogando na lan 
house deles, às vezes até dorme por lá, na casa da tia. (Mãe de PK/F _E) 

 

Convidamos PK a participar da pesquisa após as aulas de informática na escola. 

Ela nos contou que não gostava de brincar na rua, que preferia ficar em casa e que 

gostava muito de usar o computador. Então achou interessante poder contribuir para 

o projeto, pois tinha relação com o que ela gostava de fazer para se divertir. 

Participante L 

PL é uma garota de 10 anos, filha única, que adora conhecer as novidades do 

mundo do entretenimento: filmes, músicas, moda, livros, e outros assuntos do gênero. 

PL cursa o 5º ano em uma escola particular de uma grande rede de ensino da cidade, 

porém seus pais estão incentivando para que ela faça concurso para obter uma vaga 

no colégio militar, reconhecido pela qualidade do ensino e pelo rigor com a disciplina. 

PL não está muito entusiasmada com a proposta, segundo ela, terá que acordar muito 

cedo todos os dias, pois as aulas da escola militar iniciam mais cedo do que em sua 

escola atual. PL mora com sua família, em uma casa confortável, próximo à escola 

onde estuda. Tendo em vista os critérios que temos utilizado para contextualizar as 

classes sociais, compreendemos que PL faz parte da classe social média/alta. O pai dela 

é funcionário de um banco, com jornada de trabalho em horário comercial. Já a mãe 

de PL é funcionária pública, como policial civil ela trabalha nas delegacias em regime 
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de plantão, normalmente durante a noite, o que lhe proporciona bastante tempo livre 

durante o dia para acompanhar a filha.  

 

Não considero meu trabalho perigoso, pelo contrário, estou cercada de policiais, e a 
delegacia que trabalho não é das mais movimentadas. (Mãe de PL/F _E) 

 

PL faz aulas de inglês, duas vezes por semana, mas com o concurso da escola 

militar se aproximando, ela passou a ter uma agenda de atividades mais intensa. Todas 

as tardes e nas manhãs de sábado PL tem aulas de preparação para o concurso. A mãe 

reconhece que é um programa intenso e que a filha não está tão motivada, porém da 

mesma forma, também aponta as vantagens da escola. 

 

Eu queria muito que ela passasse na prova, só que é muito concorrido e tem poucas 
vagas. Ela não está tão empolgada assim... Mas acho que ela vai porque sabe que pode 
também ser bom pra ela, além de ter um ensino muito bom, também custa bem pouco 
comparado com o colégio atual. (Mãe de PL/F _E) 

 

PL divide o seu tempo livre entre ir à casa de praia da família nos finais de 

semana, convidar amigas para passar a tarde testando novas receitas, lendo ou ainda 

utilizando a internet.  

 

Ela lê muito, toda noite antes de dormir. No quarto dela tem um armário repleto de 
livros. Ela só não gosta de ler os livros que a escola manda. Foi por obrigação, é um 
custo fazer com que ela leia... (Mãe de PL/F _E) 

 

O uso da internet e das tecnologias de informação e comunicação faz parte do 

dia a dia familiar. Os telefones celulares são conectados à internet e estão munidos de 

aplicativos que dão acesso às redes sociais como o facebook, instagram e outros 

aplicativos para comunicação instantânea e compartilhamento de imagens, como o 

whatsapp. Além dos aparelhos de telefone, a mãe possui um ipad, e PL tem um 

computador de mesa que ela utiliza tanto para fazer as pesquisas para as tarefas de 

casa, como para atualizar os três blogs de nomes inusitados e criativos que mantém no 

tumblr e as duas páginas no facebook, uma pessoal e a outra do grupo de amigas da 

escola. Embora, na opinião da mãe de PL, o que ela prefere é o aparelho celular, pois 
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permite se comunicar com as amigas, o tempo todo e ao mesmo tempo, utilizando o 

grupo formado no whatsapp. 

 

Acho que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Não dá mais pra fazer nada sem 
estar usando alguma tecnologia, ou o celular, ou a internet. (Mãe de PL/F _E) 

 

PL usa muito o celular. Eu tenho um iphone e um ipad. O pai dela também tem. Aqui 
em casa tem um computador grande, que fica no escritório e todo mundo usa. L usa 
mais para as tarefas da escola, ou para postar alguma coisa nos blogs dela. (Mãe de 
PL/F _E) 

 

Para PL, participar do projeto foi também uma oportunidade de conversar 

sobre seus blogs e o que gostava de postar neles, coisas curiosas, novidades do 

cinema, críticas literárias, mas também fotos das amigas e eventos em que esteve 

presente. 

São essas as doze crianças que nos acompanharam durante esse período e que 

nos conduziram durante todo o percurso de investigação, a partir de suas falas, 

atitudes e comportamentos, sugestões, ideias e críticas.  

Agora que o contexto e as regras do jogo foram explicitados e os jogadores 

apresentados, podemos conhecer o campo de jogo e os resultados alcançados. 
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5. Descrição e Tratamento dos Resultados 

O princípio do jogo de amarelinha é simples: a criança tem que avançar por dez 

casas, saltando. Para conquistar cada uma delas, a criança enfrenta um desafio: ela 

deve jogar uma pedra e acertar a casa a ser conquistada, percorrer as demais saltando 

e ao retornar, recuperar sua pedra. Claro, o percurso pode se tornar mais ou menos 

difícil de acordo com as regras estabelecidas pelos brincantes, como pular sempre num 

pé só ou evitar todas as casas marcadas pelas pedras. Quando a criança conquista as 

dez casas, ela chega ao céu; porém um cuidado é necessário: se a pedra cair no inferno 

deve-se voltar ao início e começar tudo de novo, num agradável ir e vir. É uma 

brincadeira que diverte as crianças há muitas gerações, e que nos pareceu apropriada 

como analogia para o nosso percurso investigativo. Aqui as categorias são as casas a 

serem percorridas e conquistadas, agora restam seis, cada uma com seus desafios. 

Algumas casas foram eliminadas do jogo, outras mescladas; jogamos a pedra em 

algumas casas erradas, mas tentamos outra vez; outras vezes a pedra caiu no inferno e 

tivemos que começar tudo de novo. O desafio continua, vamos saltando casa a casa e 

nos divertindo. 

O objetivo de estabelecer categorias de análise é viabilizar a organização, o 

tratamento e a análise dos dados em busca das repostas às questões de investigação. 

Cada categoria foi divida em subcategorias (ou códigos), que permitem detalhar e 

melhor descrever a categoria principal. Aqui, nossa mais importante fonte de dados 

foram as próprias crianças, com suas falas, atitudes, produções e brincadeiras. 

Portanto os trechos transcritos aparecem da forma como foram ditos pelos 

participantes ou percebidos durante o período de observação. Os relatórios completos 

das categorias, produzidos com a ajuda do Atlas ti, encontram-se no anexo C. 

CASA 1: Tipos de Atividades Lúdicas 

O objetivo da casa 1 é responder ao questionamento: de que as crianças 

brincam no seu cotidiano? Buscamos identificar quais brincadeiras são 

espontaneamente escolhidas por elas quando estão em casa e quais são as 

brincadeiras preferidas, pois para compreendermos a inserção da internet no universo 
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lúdico da criança, precisamos saber se ela está presente e que lugar ocupa nas suas 

experiências.  

Percorremos cada subcategoria, uma a uma, para reconhecermos de que 

consistia o terreno. Posteriormente, pudemos fazer uma leitura integrada dos 

elementos que compõem a casa 1. 

Casa 1.1: Brincadeiras e Jogos Tradicionais 

Nesta subcategoria buscamos identificar a presença das brincadeiras e jogos 

que as crianças praticam e que envolvem ações, brinquedos, artesanais ou 

tradicionais, ou ainda o uso espontâneo de elementos da natureza, em atividades que 

são comumente associadas à cultura lúdica infantil. Inclui brincadeiras com ênfase nas 

atividades motoras como correr ou pular, assim como brincadeiras com bonecas, 

bolas, carrinhos. 

Nas observações realizadas com os doze participantes foram evidenciadas uma 

variedade de brincadeiras que se encaixam nesta subcategoria. Brincadeiras de correr, 

saltar, cantar e dançar, mas também brincadeiras com bonecas, pipas e bolas foram 

observadas em todos os casos.  

 

- Vamos brincar de amarelinha. 
- Ah, essa brincadeira eu conheço. 
- Tu ‘sabe’ jogar tia? 
- Sei, eu era muito boa na amarelinha. 
- Eu também sou. Eu ganho é muito das minhas amigas. (PI/F_OP) 

 

- Então, de todas as brincadeiras e jogos que você gosta, quais são os preferidos? 
- Empinar pipa 
- Onde você empina a pipa?  
- Na rua, às vezes na pracinha... 
- E quem faz a pipa? 
- Eu faço. Meu irmão me ensinou, eu monto e passo ‘cerol’ (mistura de cola e caco de 
vidro), ontem até me cortei, mas foi besteira. (PJ/M_OP) 

 

Mesmo as crianças maiores ainda se permitem utilizar brinquedos, ou jogos 

que podemos enquadrar nesta categoria. Jogos de tabuleiro como o veterano War ou 

Banco Imobiliário, ou ainda, o jogo de futebol, que parece ser uma constante entre os 

garotos, desde o menor participante do grupo com 7 anos, ao mais velho de 12 anos. A 

menina de 7 anos, com sua boneca, as maiores com seus jogos de cartas e tabuleiros, 
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ou ainda com suas produções manuais criativas, como cartões, caixas coloridas, 

pulseiras e colares. As brincadeiras tradicionais, os jogos de tabuleiro, ou jogos com 

bola, os lápis de cores, papéis coloridos e cola foram elementos observados no 

cotidiano das crianças, e incentivados pelos pais, mesmo aqueles que utilizam 

regularmente, e mesmo com certa intensidade, a internet e os dispositivos digitais.  

 

- Eh, a mamãe inventou um piquenique lá embaixo, levou bolo e suco. Aí a gente nem 
subiu pra comer, ficamos por lá mesmo, tomando banho de piscina e depois jogando 
futebol, de noite o papai desceu pra jogar com a gente... (PA/M_OP) 

 
A mãe de PA me contou que tinham combinado com os amigos a partida de futebol. 
Havia oito crianças na quadra, dois amigos do próprio prédio (que sempre desciam 
para brincar com PA e seu irmão) e quatro colegas da escola. Dois deles tinham vindo 
já da escola com eles, tinham almoçado lá e “começado a farra já no carro”, os outros 
dois as mães tinham vindo deixar.  
- hoje eu nem me preocupei com as tarefas, ficou para o final de semana, pois a 
algazarra é grande. Ia ser difícil fazer com que eles sentassem para estudar. 
(PA/M_OP) 

 
A mãe passou a convidar alguns amigos para virem brincar com ele nos finais de 
semana ou nas tarde de sexta-feira. Quando tinha um amigo em casa PG passava a ir 
brincar na piscina, ou na quadra com a bola, além de brincar no Wii, ou no ipad. 
(PG/M_OP) 

 
- No sábado tem a pracinha que tem um monte de brinquedo, aí a gente leva ele... Vai 
um monte de menino do bairro. Aí, ele vai no pula-pula, e fica correndo na praça com 
os outros meninos. (Mãe de PH/M_E) 

 

Sua mãe abandonou a arrumação da árvore para jogar ping-pong com ela e isso a 
animou, (PE/F_OP) 

  

Porém da mesma forma que as brincadeiras tradicionais marcam presença nas 

atividades lúdicas desenvolvidas pelas crianças, o uso dos dispositivos digitais com 

acesso à rede, também foi identificado. 

Casa 1.2: Brincadeiras e Jogos Virtuais 

Com esta subcategoria, procuramos identificar se a internet estava sendo 

utilizada como recurso para acessar brincadeiras e jogos propostos em ambiente 

virtual. Neste caso, o artefato tecnológico que serviria de suporte poderia ser um 

computador, um tablet ou um aparelho de telefone, com acesso à internet. 



164 
 

Todas as doze crianças tinham acesso à internet, umas mais, outras menos, 

dependendo da disponibilidade dos suportes tecnológicos. Todas as crianças usavam a 

internet para jogar: as crianças menores buscavam sites de jogos, em que poderiam 

passar de um jogo a outro rapidamente, como o Friv, Jogos da Barbie ou Ojogos, ou 

ainda o jogo em rede ClubPenguin5. As crianças maiores já tinham localizados alguns 

jogos que utilizavam com regularidade, alguns também voltados para as crianças 

menores como o ClubPenguin, outros que poderiam ser indicados para um público 

mais velho como os jogos de ação: GTA ou Counter Strike6, ambos classificados pelo 

Ministério da Justiça do Brasil como indicados para pessoas acima de 18 anos e que 

sempre suscitam discussões acerca da violência presente nas cenas. Ou ainda jogos 

que foram descobertos por acaso, explorando a rede, e que passaram a fazer parte das 

descobertas e interesses das crianças. 

 

O jogo que PA estava jogando tinha as imagens estilo mangá japonês. Todas as 
instruções do jogo estavam em inglês. Perguntei se conseguia ler em inglês ou 
compreender as instruções, respondeu que não, mas também não era importante, 
pois ele sabia como jogar. Na verdade, PA ia experimentando e explorando os recursos 
do jogo aleatoriamente, talvez por ter jogado outros jogos similares ele ia conseguindo 
que seu personagem avançasse no jogo sem problemas. (PA/M_OP) 

 

- Ah, na internet eu jogo, jogos para meninas. 
- Como é isso? 
- Você não conhece? 
- Não. Acho que já ouvi falar, mas nunca joguei. Você pode me mostrar? (PB/F_OP) 

 

-Na casa do meu avô eu brinco de computador. Sabia tia, que eu já terminei o Mário, é 
bem legal! 
- Terminou? Jogou todas as fases? 
- O Mário é muito legal, eu joguei tudo, bati recorde! 
- Foi mesmo? Quantos pontos você fez? 
- Ah, uns 70 pontos... 
- Muito bom! Onde você jogou o Mário? 
- Na casa do meu avô.Meu amigo nem conseguiu terminar, eu consegui. (PH/M_OP) 
 
- Eu jogo também na internet. Tem uns jogos muito legais. Tem um que eu descobri 
que é em japonês!  (PD/M_OP) 

                                                           
5
Disponíveis em FRIV: http://www.friv.com/; Barbie: http://www.barbie.com/; Ojogos: 

http://www.ojogos.com.br/ e Club Penguin: http://www.clubpenguin.com/ 
6
 Embora sejam jogos vendidos também em CD para plataformas de jogo como Playstation e XBox, são 

encontrados facilmente na internet para download. 
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Além dos jogos em ambiente virtual, observamos que as crianças também 

utilizavam recursos eletrônicos para brincar ou se divertir. Foram os recursos que 

nomeamos como artefatos eletrônicos. 

Casa 1.3: Brincadeiras e Jogos Mediados por Artefatos Eletrônicos 

Faz parte desta subcategoria, as brincadeiras e jogos realizados utilizando 

recursos eletrônicos, como os videogames, que embora com tecnologia digital, não 

tinham acesso à internet, sendo necessário ter o CD do jogo em mãos para que o 

aparelho funcionasse. 

Diferente do acesso à internet, nem todas as crianças participantes da pesquisa 

podiam brincar com artefatos eletrônicos. Jogos conectados à TV, ou outro que 

utilizasse qualquer dispositivo eletrônico, não foram observados nos contextos infantis 

mais pobres. As plataformas de videogame, como o Playstation ou Nintendo, são 

recursos lúdicos que demandam investimento financeiro, não só para a compra da 

plataforma, mas também dos jogos. Embora essas plataformas tenham tecnologia 

digital e permitam o acesso à internet, a avaliação dos custos e benefícios gerados por 

esse tipo de brinquedo faz com que as famílias com menos recursos financeiros 

prefiram pagar um computador, ou outro dispositivo móvel com acesso à internet, ou 

ainda permitir à criança frequentar as lan houses para ter acesso aos jogos online e 

outras ferramentas que a internet disponibiliza. Por outro lado, observamos que as 

crianças de classe social média e alta têm videogames em casa, disponíveis para a 

brincadeira e com opções de CD de jogos variados.  

 

Mesmo entre o Playstation III e o Wii, PF prefere o PSIII. Agora o jogo preferido é um 
de futebol, no qual ele monta os times e joga as partidas. (PF/M_OP) 

 
A tevê da sala fica ligada durante toda à tarde. PG tem num espaço da varanda 
outratevê com o videogame conectado, um NintendoWii. Ele tem também um 
Nintendo DS, que é um videogame de bolso, que no início das observações ele levava 
para todos os lugares que ia. (PG/M_OP) 

 
Depois de algum tempo, ela me chamou para jogar videogame na sua casa e propôs 
apostarmos corrida até lá, foi o que fizemos. O videogame era um Playstation II e PE 
tem vários CDs de jogos. Muitos de esportes, alguns jogos de carros e motos e o de 
música chamadoGuitar Hero. (PE/F_OP) 
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Alguns outros dispositivos eletrônicos foram identificados, como o jogo de 

dança, no qual um tapete com sensores é conectado à televisão e sobre o qual a 

criança deve dançar seguindo os movimentos mostrados na TV, ganhando pontos 

quando durante a dança aciona os sensores corretos. 

Casa 1.4: Atividades Lúdicas Preferidas 

Nesta subcategoria procuramos elencar as atividades que as crianças elegiam 

como preferidas durante o período da pesquisa. A preferência por um tipo de 

brincadeira ou jogo pode variar, inclusive para uma mesma criança, conforme o 

contexto. Isso implica que a mesma criança pode ter várias brincadeiras preferidas, ou 

mesmo passar de uma preferência à outra, conforme os interesses dela vão mudando. 

 

- Que brincadeiras você acha mais divertidas? 
- O Playstation III e o futebol. 
- Mas são muito diferentes, né? 
- São, mas são legais. (PF/M_OP) 
 
Observei também que no início, quando PF saía para brincar com um amigo levava a 
bola e alguns bonecos de ação, mas com o tempo os bonecos de ação foram sendo 
deixados de lado e a bola passou a ser o brinquedo preferido. (PF/M_OP) 
 
- Aqui, os videogames e a internet são mais divertidos, lá no apartamento da vovó, é a 
piscina, o parquinho e o patinete. (PG/M_OP) 
 
 
Pergunto, se ela prefere o Playstation II, ou a piscina. Ela responde: “Se alguém me 
dissesse – se você escolher a piscina, eu tiro o seu videogame, se você escolher o 
videogame, eu tiro a piscina. Eu escolheria o videogame”. Achei genial a colocação! 
Imagino que ela fale isso por não poder passar mais tempo na piscina, visto que, 
quando anoitece, ela tem que voltar para casa, tomar banho e ficar mais quieta (caso 
não tenha nenhum amiguinho disponível para brincar). (PE/F_OP) 

 

Por outro lado, quando perguntado diretamente nos grupos focais, qual era a 

diversão preferida deles, nenhum dos grupos associou imediatamente à internet. Nos 

grupos de crianças menores (Grupo 1, com crianças de 6 e 7 anos e Grupo 2 com 

crianças de 8 e 9 anos)  podemos ainda justificar pelo fato das crianças pertencerem à 

classe social mais baixa e a internet, por ser um recurso ainda relativamente caro no 

Brasil, não está disponível todo o tempo para a criança, porém mesmo no grupo de 
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crianças maiores (Grupo 3, com crianças de 10 a 12 anos), que pertencem à classe 

social média e alta, a internet não foi citada no primeiro instante. 

 

Moderador: Qual a diversão preferida de vocês? 
1 - De boneca. 
8 - De bola. 
9 - De futebol. 
10 - De futebol. Não, de basquete. 
Moderador: Legal, onde você joga basquete? 
10 - Na quadra da pracinha, com os meus amigos. 
4 - Tia, eu gosto de brincar de Barbie. 
10 - Tia, eu ando de skate! 
Moderador:Onde você anda de skate? 
10- Em qualquer lugar. 
Moderador:Na rua? 
10 - Lá na praça 
3 - É tia, lá tem uma rampa! 
(G1_GF) 
 
Moderador: Qual a diversão preferida de vocês? 
4 - Esconde-esconde e pega-pega 
2 - Bicicleta e homem pega mulher 
1 - Pega-pega e bicicleta 
6 - Homem pega mulher 
Moderador: Como é essa brincadeira? 
6 – As meninas correm e os meninos tem que pegar 
3 - Homem pega mulher, é bem legal. 
Moderador: Não é muito injusto com as meninas, não? 
6 - Nada, tia! Tem menina que é brava que só! Ó, essa daí eu já vi brincando, ela corre 
é muito! 
8 - Homem pega mulher 
5 - Empinar pipa 
7 - Pula-pula e futebol 
9 - Futebol  
(G2_GF) 
 
Moderador: Qual a diversão preferida de vocês? 
1 - Sair com minhas amigas 
3 - Ir ao cinema 
4 - Ir ao shopping 
2 - Jogar bola 
5 - É, concordo. Jogar bola e videogame. 
6 - Eu acho divertido fazer compras. 
(G3_GF) 

 

Percebemos que os recursos lúdicos das crianças envolvem também outras 

atividades que integradas ao contexto tomam algumas características de brincadeira, 
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pois acontecem dentro de um espaço de tempo e contexto específico e tem como 

principal motor a diversão.  

Casa 1.5: Outras Atividades Lúdicas Concretas 

Nesta subcategoria pensamos identificar as atividades que as crianças 

desenvolvem no ambiente concreto, que a princípio não seriam classificadas como 

brincadeiras, porém no contexto em que acontecem são percebidas como lúdicas, 

divertidas, embora em um momento diferente a mesma atividade possa tomar outra 

dimensão. Para classificarmos a atividade como lúdica, a criança teria que expressar a 

possibilidade de diversão que extrairia dela. 

Atividades como ir ao centro comercial, ir à praia, dedicar tempo à leitura, 

assistir a um filme com os amigos, foram os tipos de atividades colocadas nesta 

subcategoria.  

 

Lembrei que PA estava lendo a coleção de livros do Percy Jackson, então perguntei 
como estava indo:  
- Já terminei o Mar de Monstros, já tô no terceiro, a Maldição do Titã. Já tô quase 
acabando. 
- E aí, continua emocionante? 
- É massa! E também é engraçado. (PA/M_OP) 
 
 
- E se você estivesse brincando de estilista e aparecesse um convite para fazer outra 
coisa? O que você ia preferir? 
- Depende. Que outra coisa? 
- Ah, sei lá, uma coisa que você gosta de fazer? 
- Ir ao shopping? 
- Pode ser! Ir ao shopping ou brincar na internet de estilista? 
- Ir ao shopping, claro! 
- É mais divertido? 
- Com certeza! (PB/F_OP) 

 

Enquanto as crianças menores associam logo diversão à brincadeira, 

percebemos que as crianças maiores tendem a deslocar a percepção de diversão para 

outras atividades lúdicas, associando o termo brincadeira ao universo infantil do qual 

parecem querer escapar. 

 

- Eh, do que você gosta de brincar? 
- Eu não gosto muito brincar... 
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- Mas, então o que é brincadeira para você? 
- É brincar de boneca, casinha, essas coisas. (PB/F_OP) 
 
1 - Eu acho que brincar é mais para criança pequena, que gosta de brincar de boneca, e 
coisas assim. A gente gosta mais de sair com os amigos e ficar conversando. 
5 - Ou então jogando bola. 
6 - É. Pode ser também fazer alguma coisa todo mundo, por exemplo, combinar de ir 
ao cinema, coisa assim... (G3_GF) 

 

Quando a questão gira em torno do ambiente virtual, percebemos que a 

criança pequena relaciona o computador, ou outro dispositivo móvel como os tablets e 

smartphones, com a possibilidade de brincar, ou seja, o computador-brinquedo, já as 

crianças maiores utilizam a internet como uma ferramenta que permite algumas 

formas de atividades lúdicas que abrangem desde os jogos online, a qualquer outra 

atividade na rede. 

Casa 1.6: Outras Atividades Lúdicas Virtuais 

Nesta subcategoria incluímos as atividades desenvolvidas pelas crianças, em 

ambiente virtual, que são percebidas por elas como lúdicas, mas que recebem essa 

conotação a partir do contexto em que acontecem, e do prazer e diversão que 

ocasionam. Não incluímos aqui os jogos online por já constarem da subcategoria 

brincadeiras e jogos virtuais. Construir blogs, baixar músicas, montar vídeos, descobrir 

novos aplicativos foram atividades que observamos acontecer em contexto lúdico, no 

qual a criança se divertia, embora não associasse diretamente a atividade em si à 

brincadeira. 

Com este parâmetro em vista percebemos que mesmo a pesquisa para a tarefa 

da escola passa da dimensão do aborrecimento para a dimensão da diversão quando a 

criança encontra prazer na atividade. 

 

- Eu e o meu irmão descobrimos o Prezi para fazer apresentações da escola, quer ver 
uma que eu fiz? 
Respondi que sim e PA me mostrou uma apresentação que havia montado sobre a 
volta as aulas. (PA/M_OP) 
 
PA passou bastante tempo escolhendo a imagem do primeiro slide e montando os 
efeitos do Prezi para que a apresentação “ficasse show!” PA estava bastante 
entusiasmado com o trabalho. Ao mesmo tempo em que descobria os recursos do 
aplicativo de apresentação, também se entusiasmava com a história de Medusa, 
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principalmente comparando com a história do personagem do livro que havia lido, 
Percy Jakson e o Ladrão de Raios. (PA/M_OP) 
 
- Gosto de pesquisar coisas de moda, olhar o que está na moda. Eu sigo um blog de 
moda, a mamãe que me mostrou. É bem legal quer vê? 
- Olha só que look legal! (PB/F_OP) 

 

Nesta subcategoria se inserem também as atividades nas redes sociais. A 

maioria das crianças participantes da pesquisa possui perfil em uma das redes sociais, 

basicamente elas acessam o facebook ou o instagram. Postar fotos, comentários, 

partilhar imagens e mesmo vídeos nas redes, faz parte das atividades lúdicas 

desenvolvidas pelas crianças maiores. Observamos que as crianças menores que 

possuem perfil nas redes sociais buscam o acesso a alguns jogos, ou tentam apenas 

participar da rede para “fazer como todo mundo” (PA/M_OP) 

 

- Eu gosto muito de montar vídeos, fiz até uma introdução para as apresentações que 
eu postei no facebook. Eu vou aprendendo a usar os recursos e melhorando o vídeo. 
(PD/M_OP) 
 
- Foi minha mãe que fez o meu facebook, porque eu ficava querendo jogar no dela. 
- Qual o seu jogo preferido? 
- Eu gosto do dragon city. (PG/M_OP) 
 
As páginas do tumblr são sobre “coisas de meninas”, como banda de músicas, artistas, 
paqueras e amigas. PL faz comentários divertidos e posta sempre novidades sobre as 
bandas e assuntos que considera interessantes como livros que lê e filmes que assiste. 
(PL/F_OP) 

 

A Casa 1: 

Com as crianças percebemos que não há uma preponderância clara entre 

brincadeiras e jogos tradicionais, com brinquedos e jogos eletrônicos ou digitais e 

virtuais. As brincadeiras e jogos tradicionais, como jogar bola, convivem com 

computadores, videogames, tablets e aparelhos celulares, se alternando nas escolhas 

das crianças, principalmente das menores, que mesmo enquanto estão envolvidas com 

um tipo de atividade fazem referência a outras.  

 

PF tem uma televisão no quarto, já com o PSIII conectado. Ele liga o videogame e roda 
um jogo que mistura guerra e mitologia, no qual um deus tem que vencer várias 
batalhas. PF diz que vai me mostrar como jogar, mas não me passa o joystick, ele joga 
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muito concentrado, mas enquanto joga continua conversando sobre o que é 
brincadeira. 
- Então o que é brincadeira? 
- É brincar de alguma coisa divertida.  
- Como assim? 
- Qualquer coisa.  
- Qualquer coisa? Fazer a tarefa é como uma brincadeira? 
- Não. É chato. 
- Então o que é divertido? 
- É qualquer brincadeira, futebol, surfar... (PF/M_OP) 
 
Quando cheguei à casa da PE, ela estava no quarto, assistindo TV, uma série da Disney 
chamada No Ritmo e, ao mesmo tempo, jogando em um site chamado ClubPenguin, 
também da Disney. Enquanto jogava com o pinguim nas diversas atividades dispostas 
no site, PE ainda ria das piadas feitas pelos personagens da série da TV. Logo ela 
cansou do jogo, me chamando em seguida para acompanhá-la a piscina. (PE/F_OP) 
 
- Ah, eu gosto de jogar videogame... Às vezes meu amigo vem e a gente vai jogar bola 
na quadra, ou então andar de patinete. (PG/M_OP) 
 

Também para as crianças maiores a discriminação não se encontra entre 

brincadeira digital ou tradicional, mas o que é divertido ou não, podendo a diversão 

ser resultado de um jogo com os amigos, uma descoberta na internet, um passeio com 

a família, ou ler um livro, ou seja, a diversão não está associada necessariamente a 

brincadeiras ou tecnologias, mas a atividades que sejam prazerosas.  

 

- Li o primeiro livro nas férias. Aí pedi para o papai me dar toda a coleção. Ele disse que 
só me dava o seguinte se eu terminasse o primeiro. Eu estou lendo Mar de Monstros, 
mas já estou quase terminando. Aí eu vou pedir o terceiro. 
- Com esse título deve ser um livro de terror. 
- É não, tia! (rindo) é engraçado. Fala de deuses e essas coisas... 
- É divertido? 
- Muito! É massa! (PA/M_OP) 

 
O amigo trazia um telefone celular (smartphone) para mostrar a PA. Os garotos 
ficaram explorando os recursos do aparelho, depois o amigo mostrou os jogos que 
tinham. Ficaram sentados no chão, jogando no celular do amigo, se alternando no 
jogo. Durante esse tempo a atenção era toda para o celular, até achei que iam 
continuar jogando, mas então um terceiro amigo chegou e disse que:“esse jogo é 
muito besta, prefiro futebol!”. Então todos se levantaram e foram para a quadra, jogar 
futebol. (PA/M_OP) 

 
- Eu faço um monte de coisas para me divertir, como sair com a mamãe, meu irmão, 
meu pai, ir pra praia, ir para o shopping com minhas amigas, ficar conversando com 
elas, ir para o cinema, sei lá, um monte de coisas... Ou então no iphone, porque a 
gente fica se comunicando com os amigos, sempre tem novidades pra contar. Quando 
eu viajo sempre posto algumas fotos, e fico comentando as coisas que eu vejo. 
(PC/F_OP) 
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- Eu gosto de um monte de coisas. Gosto de jogar futebol, de ir ao cinema, de jogar 
videogames, de robótica, de viajar... Que mais? (PD/M_OP) 

 

A internet está, portanto presente como recurso lúdico, tanto para as crianças 

menores, quanto as crianças maiores, quando usada para jogar, com jogos online, ou 

quando usada em qualquer outra atividade que permita à criança se divertir. Mesmo 

as crianças com menos recursos financeiros têm acesso à internet como possibilidade 

de diversão. 

  

- Eu jogo na casa do meu avô, lá tem internet. A internet precisa pagar, né? (PH/M_OP) 
 
- Eu gosto do sapo, é o que canta a musiquinha. Ó tia, é só tu entrar no google e 
escrever sapo, aí aparece o sapo, aí clica lá e aparece a musiquinha. (PI/F_OP) 

 

A escolha entre um ou outro tipo de atividade lúdica parece ser determinada 

pelos recursos disponíveis no momento em que surge a brincadeira, tais como objetos, 

espaços, companhias e tempo disponível. A criança propõe a brincadeira a partir do 

contexto e do momento em que está inserida, tentando tirar o melhor proveito de 

seus recursos para desenvolver uma atividade prazerosa.  

 

- Ó, sabe aquele jogo que eu te mostrei da vez passada? Eu já consegui juntar um 
monte de coisas quer ver? 
- Dá tempo? 
- Dá sim, é rápido! (PA/M_OP) 
 
- Tia, já vamos subir. Hoje tá todo mundo com preguiça de jogar. 
- Ah, então o que vão fazer? 
- Vamos assistir filme no netflix, na casa do meu amigo. (PA/M_OP) 
 
- Às vezes a mamãe demora pra me pegar na escola, ou no inglês, aí enquanto eu 
espero, fico jogando.  Agora eu jogo mais os jogos do facebook, que dá para acessar 
com o iphone. (PC/F_OP) 
 
As mães reúnem as crianças algumas tardes para brincarem, nessas ocasiões o futebol 
é a brincadeira que sempre aparece. (PF/M_OP) 
 
- Eu ando mais (de patinete) quando vou pro apartamento de praia da minha avó. 
- Lá tem mais espaço? 
- É, lá é um condomínio bem grande, tem um monte de menino andando de skate, ou 
de bicicleta. Minha bicicleta ficou lá. (PG/M_OP) 
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Na casa de sua avó não há videogame, computadores, nem grandes espaços para 
brincar. Ficamos basicamente no quarto, vendo TV. (PE/F_OP) 
 
PE teve a ideia de jogar ping-pong na mesa da sala de jantar (que era de vidro), fiquei 
um pouco preocupada, mas mesmo assim, a fazendo prometer que não ia bater a 
raquete na mesa, joguei com ela. Não seguíamosmuito as regras do jogo, fizemos as 
nossas próprias regras. PE colocou uma música e aquilo foi bem divertido. (PE/F_OP) 
 

Quando a diversão gira em torno dos artefatos digitais, os interesses são 

partilhados e a faixa etária e o gênero parecem ser fatores determinantes para a 

escolha da atividade, assim como acontece quando a criança escolhe do que e com 

quem vai brincar nas suas vivências lúdicas concretas. Porém, os jogos digitais sejam 

online ou eletrônicos (que usam as plataformas de jogo, como o Playstation), são 

motores que fazem com que as crianças acessem a internet, independente da idade ou 

sexo.  

 

PF pediu ao pai que fizesse um facebook para ele. Perguntei por que ele queria um 
facebook: 
- Tem um jogo legal no facebook.  
- Qual? 
- Odragon city é massa. (PF/M_OP) 

 

Enquanto as crianças menores buscam jogos, vídeos de séries, desenhos e 

músicas, as maiores buscam os jogos e vídeos, mas também os blogs e as redes sociais. 

Enquanto os meninos preferem jogos de ação e esportes, as meninas preferem jogos 

que remetam mais ao universo feminino, ou do estilo quebra-cabeças. As escolhas não 

são aleatórias, elas ocorrem associadas aos interesses, necessidades, desejos e 

experiências que as crianças desenvolvem no plano concreto de suas ações, ou seja, a 

criança busca um ponto de referência, de alguma forma, nas suas vivências infantis 

concretas, nas quais o mundo real e imaginário se entrelaça, para ancorar as escolhas 

que faz das possibilidades ofertadas pelo contexto digital ou virtual. Assim, os bonecos 

de ação, que servem para brincar de heróis e bandidos no chão da sala, introduzem no 

ambiente virtual, o deus da guerra e os monstros malvados que querem conquistar um 

mundo fantástico; ou as bonecas Barbie vão mostrar as princesas digitais como devem 

se preparar para o baile que acontecerá no castelo virtual. Ou ainda, criar um blog de 

quem gosta de viajar e conhecer coisas novas, com histórias e fotos de viagens e 

descobertas, ou com dicas de moda para quem adora passear no shopping e 
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acompanhar as tendências. Porém pudemos perceber que alguns elementos utilizados 

no espaço virtual, também são trazidos para o contexto real da criança. 

 
- E o que você está vendo nesse momento no computador? 
- Tô só vendo o resultado do futebol, quero ver se o Ceará vai ganhar o campeonato. 
- E aí? Vai ganhar? 
- Sei não, tá difícil. (PA/M_OP) 
 
Estávamos brincando com um jogo de decoração, do site Friv – Jogos para Meninas. 
Tínhamos que decorar o quarto e eu perguntei se ela já tinha imaginado o quarto dela 
na casa nova. Disse que sim, perguntei se parecia com alguma daquelas opções, 
respondeu que algumas coisas ela achava bem legal, e foi me mostrar como seria o seu 
quarto se ela tivesse aquelas opções: colocou quadros, computador, e uma decoração 
bem moderna. (PB/F_OP) 
 
PC está empolgada, pois decidiram, com uma amiga, participar de um concurso que a 
premiação era assistir a um show da banda preferida dela. Para participar do concurso 
PC e a amiga deveriam, junto com um adulto, fazer um videoclipe de uma das músicas 
da banda e postar no site de compartilhamento de vídeos, youtube. (PC/F_OP) 
 
- Todo mundo sabe que eu torço por esse time e que eu gosto de jogar futebol!  
É só olhar no meu facebook. Tá lá! (PD/M_OP) 
 
Fala o tempo todo de futebol, conhece todos os grandes times e jogadores. Além das 
aulas, pede muito ao pai para jogar futebol com ele nos finais de semana, a qualquer 
hora do dia. Quando tem companhia de outras crianças, ele sempre pede para jogar 
futebol. Mesmo no Playstation, agora o jogo preferido é um de futebol, no qual ele 
monta os times e joga as partidas. Ele joga futebol tanto no PSIII quanto no Ipad. 
(PF/M_OP) 
 
- Eu gosto dos pinguins, eu coleciono.Eu gosto também do club penguin. (PG/M_OP) 
 
- E o que você faz para se divertir em casa? 
- Brinco com a minha boneca ou fico assistindo desenho, a novela, ou brinco de 
computador. 
- E o que tem de divertido no computador? 
- Tem joguinhos. 
- São joguinhos da internet também? 
- São. Eu boto no Friv e tem joguinhos de monte lá. Tem de vestir, de maquiar, defazer 
bolo.(PI/F_OP) 

 

Um dos recursos que determinam a escolha de certas brincadeiras é o espaço 

em que elas ocorrem. O espaço físico pode limitar ou permitir determinados tipos de 

atividades do repertório infantil, embora as crianças consigam utilizar de forma criativa 

o que o entorno oferece, como por exemplo, usar a mesa de vidro da sala de jantar 

para jogar pingue-pongue (PE/F_OP). 
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CASA 2: Espaços Lúdicos 

Numa infância essencialmente urbana, argumentos como a violência, a falta de 

espaços públicos adequados, as longas jornadas de trabalho dos pais podem ser 

fatores que impliquem nas escolhas dos espaços das brincadeiras infantis. O objetivo 

da casa 2 é responder ao questionamento: onde as crianças, que têm uma infância 

essencialmente urbana, brincam? E que fatores determinam essa escolha? Optamos 

por traçar um caminho que nos levasse a espaços fora da escola, já que esses espaços 

e horários são previstos e determinados pela instituição. Buscamos encontrar os 

espaços lúdicos escolhidos espontaneamente, no dia a dia, pela criança; o que lhe é 

oferecido, o que é conquistado, o que é improvisado.  

Como na casa 1, percorreremos algumas subcategorias que permitirão traçar o 

mapa dos espaços lúdicos vivenciados pelas crianças participantes da pesquisa. 

Casa 2.1: Espaço Doméstico 

Tomamos como ponto de partida os espaços domésticos, compreendendo que 

a própria casa, ou apartamento, onde a criança mora pode ser investida como espaço 

lúdico. 

Observamos que todos os participantes da pesquisa ocupam os espaços 

domésticos para brincar, em um momento ou outro do dia. Esses espaços não 

precisam ser destinados para a brincadeira. A criança ocupa o ambiente e investe na 

atividade lúdica com o que o espaço oferece. Salas, quartos, escritórios e mesmo a 

cozinha podem se transformar em locais de diversão. 

 

- A mamãe diz que esse é o lugar de trabalhar e que as tarefas e a escola são o meu 
trabalho, aí toda tarde eu venho trabalhar aqui.  
- Mas é só lugar de trabalho? 
- Ah, ela diz isso pra gente poder estudar, mas eu brinco também. 
- Aqui no escritório? 
- Sim. (PA/M_OP) 
 
- A gente brinca no quarto, eu e meu irmão dividimos o quarto, então a gente monta 
lego, ou brinca de outra coisa lá mesmo no quarto. Mas é apertado. Na sala a mamãe 
não deixa, ela manda logo a gente descer, mas quando a gente joga videogame ou 
assiste filme, a gente fica na sala... (PA/M_OP) 
 
- É uma receita de lanche que eu gosto muito. É delicioso. 
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- Parece ser delicioso... 
- Mãe, tem pãozinho para fazer o lanche pra tia? 
- Acho que sim. 
- Você quer experimentar? 
- Quero, com muito prazer. 
- Pois você vai me ajudar, vai ser divertido. 
Na cozinha a mãe de PB separou os ingredientes e PB começou a fazer a receita dos 
pequenos sanduiches. Coube-me cortar os ingredientes. Uma vez terminada a 
preparação, fomos arrumar a mesa da sala, PB convidou seu pai (que estava em casa, 
trabalhando em seu escritório) para lancharmos todos juntos. (PB/F_OP) 

 

Mesmo quando existe um espaço organizado e destinado para a brincadeira, os 

demais espaços domésticos são também investidos pela criança para desenvolver suas 

atividades lúdicas. 

 

- Eu fiz um espaço para ele brincar, lá na varanda, com TV e videogame e as coisas 
dele. Mas o que acontece é que ele brinca em todo canto e o lugar que ele menos usa 
é o que foi feito para ele. (Mãe de PG_E) 
 
Durante toda à tarde PE brincou com a amiga. Elas começaram jogando no quarto, um 
jogo de tabuleiro chamado A Floresta Encantada.Quando terminaram a partida, foram 
perguntar à mãe de PE se podiam ir para a piscina, com a resposta negativa, voltaram 
para o quarto, pegaram as bonecas Poly de PE e foram brincar na sala, com a TV ligada, 
passando desenhos animados. Não brincaram muito tempo com as bonecas. Deixaram 
todas as pequenas peças espalhadas no chão e foram escolher um jogo para brincar 
com o videogame. Escolheram um jogo de corrida. Ficaram na sala jogando até a mãe 
de PE permitir o banho de piscina. (PE/F_OP) 

 

Porém, embora as crianças aproveitem dos espaços domésticos para se 

divertirem, elas reconhecem que alguns ambientes não oferecem as melhores 

condições para a brincadeira, colocando limites às ações, como o quarto “apertado” 

(PA/M_OP), ou porque os pais não gostam que as crianças utilizem determinados 

espaços, como a sala de estar “pois senão fica sempre bagunçada e suja” (Mãe de 

PG_E).  

A televisão é também uma opção presente para o entretenimento, 

independente do contexto socioeconômico da criança, porém as crianças com maior 

poder aquisitivo a utilizam para jogar videogame, ou assistir a alguma programação 

especifica das emissoras por assinatura, muitas vezes trocando a tela da TV pela tela 

do computador para ver filmes, vídeos, jogar e ouvir música. As crianças com menor 

poder aquisitivo, mesmo possuindo brinquedos como bolas, bonecas, carrinhos e jogos 
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de tabuleiros, optam pela programação da rede aberta de televisão como uma das 

possibilidades de diversão quando estão em casa. 

 

- E quando você está sozinho, em casa? 
- Eu assisto televisão. 
- Na casa do seu avô também? 
- Lá eu assisto televisão ou brinco de computador. (PH/M_OP) 
 
- E o que você faz para se divertir em casa? 
- Brinco com a minha boneca ou fico assistindo desenho na televisão, ou a novela. 
(PI/F_OP) 
 
PK não gosta muito de brincar na rua, em vez disso, ela fica em casa assistindo TV, ou 
brincando no computador. (PK/F_OP)  

 

Marcadamente, as crianças buscam espaços alternativos à sua própria 

residência para investir como espaços lúdicos, inclusive outras instituições 

frequentadas por elas poderiam refugiar jogos e brincadeiras infantis.  

Casa 2.2: Espaço Institucional 

O objetivo desta subcategoria é identificar se as crianças utilizam os espaços de 

outras instituições, como igrejas, salões comunitários ou creches, como espaços para 

brincadeiras, jogos e diversões. Embora as crianças participassem de várias atividades 

extraescolares, a maioria dessas atividades tinha curta duração, em torno de uma hora 

por atividade, não deixando muito tempo para que as crianças aproveitassem dos 

espaços das instituições para jogos ou brincadeiras. Além disso, mesmo que as crianças 

considerassem as aulas extras divertidas, por se tratar de atividades complementares à 

escola, conduzidas por profissionais responsáveis, e não pela criança, optamos por não 

considerá-las como atividade lúdica. Esses espaços eram aproveitados de forma lúdica 

apenas quando os pais atrasavam para buscar as crianças maiores, ou havia um 

pequeno intervalo entre uma atividade e outra; nestes casos, as crianças que tinham 

telefones celulares utilizavam os aparelhos para jogar, como já apresentado por PC:  

 

- Às vezes a mamãe demora pra me pegar na escola, ou no inglês, aí enquanto eu 
espero, fico jogando. (PC/F_OP) 
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As crianças menores ficavam na companhia de um dos pais, portanto deixavam 

rapidamente as instituições. As igrejas não foram citadas como ambientes lúdicos, 

embora frequentadas por uma parte das crianças participantes da pesquisa. As 

crianças de poder aquisitivo mais baixo, mesmo frequentando outras instituições como 

os centros comunitários e igrejas, não referenciaram esses lugares como espaços 

lúdicos, com exceção do espaço onde aconteciam as aulas de reforço, que se 

caracterizava como uma pequena escola. 

 

- Onde você brinca de amarelinha?  
- No reforço tem... 
- Então quando acaba a aula de reforço você joga amarelinha? 
- É. (PI/F_OP) 

 

É interessante salientar que embora as atividades lúdicas na escola não 

fizessem parte do escopo da pesquisa, todas as crianças participantes indicaram suas 

escolas como espaços de brincadeiras e jogos. As crianças fizeram referência às 

brincadeiras realizadas no horário dos intervalos, ou no horário de saída da escola, 

inclusive as crianças que ficavam em regime integral. Neste contexto foram citadas 

brincadeiras como correr, pular, dançar e cantar, mas também jogar futebol ou outros 

jogos com bola, porém as crianças também salientaram que os jogos nos 

computadores não são permitidos, nem durante as aulas, nem nos intervalos e que o 

uso da internet é limitado.  

 

PJ está muito zangado por que não pôde jogar no computador durante a aula de 
informática. Ele disse que a professora não deixou. 
- Por que ela não deixou? 
- Porque ela é muito chata, fica querendo que a gente faça a atividade besta, que nem 
tem graça... 
- Mas então o que tem graça? 
- Tem uns joguinhos que são mais legais que essas tarefas. (PJ/M_OP) 

 
- E na escola, você usa a internet? 
- Só quando a tia deixa. (PH/M_OP) 
 
- Acho que só não fico online quando eu tô na escola, porque não deixam, é proibido. 
(G3_GF) 
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Como os espaços institucionais foram pouco, ou quase nada, referenciados 

como espaços lúdicos, com exceção da escola, procuramos identificar que outros 

lugares poderiam ser investidos pela criança para desenvolver suas atividades lúdicas. 

Observamos que enquanto as crianças com menor poder aquisitivo levam suas 

brincadeiras para as ruas e outros espaços públicos, as crianças com nível 

socioeconômico mais alto refugiam-se em espaços privados, porém partilhados com 

outros moradores do local. 

Casa 2.3: Espaço Privativo Comum 

Os espaços privativos comuns são considerados extensões dos prédios de 

apartamentos e dos condomínios fechados de casas. São áreas de lazer especialmente 

construídas para usufruto do grupo de pessoas que moram naquele local. Contém 

normalmente piscinas, quadras, parquinhos infantis com escorregadores e outros 

brinquedos, e mesmo algumas vezes oferecem também aparelhos para exercício físico. 

Especialmente as crianças são frequentadoras destes locais, que ficam povoados ao 

final da tarde, quando as tarefas de casas e aulas extras já foram cumpridas. Por ser 

uma área privativa, não é possível o acesso para outros usuários. O acesso a terceiros é 

permitido apenas para convidados dos moradores. Outra opção, que consideramos 

espaços privativos comuns, são os espaços de lazer que podem ser alugados por 

pequenos grupos de pessoas para um determinado período, ou ocasião.  

 

- Ah, foi legal. A gente foi almoçar com a vovó, chegamos de tarde, aí chamei os 
amigos do condomínio pra tomar banho de piscina. 
- Aqui mesmo, no teu prédio? 
- É. (PA/M_OP) 
 
PE estava no almoço com a visita da tia, mas tinha um convite de aniversário para ir, 
de um amigo do colégio, que estava completando 10 anos. Ela falou animada, 
mostrando no convite que iria ter piscina e jogos. (PE/F_OP) 
 
Passou a tarde inteira brincando com outras crianças na piscina do prédio, com o 
anoitecer, ela teve que sair e, consequentemente, mudar de brincadeira. (PE/F_OP) 
 
Quando o aniversário de PF se aproxima o pai promete alugar um campo de futebol 
para comemorar o aniversário dele com os amigos. No dia em que decidem isso, PF 
passou uma parte da tarde montando os times. (PF/M_OP) 
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Esses espaços atendem a duas demandas dos pais: segurança e sociabilidade, 

uma vez que apresentam a possibilidade das crianças brincarem juntas, em espaços 

relativamente amplos, e ao menos tempo protegidos, pois estão cercados por muros e 

outros serviços de segurança, que ao mesmo tempo em que evitam a entrada de 

pessoas estranhas, também impedem a saída das crianças para as ruas, que são 

consideradas potencialmente perigosas.  

Casa 2.4: Espaço Público 

Com essa subcategoria buscamos identificar se as crianças utilizam os espaços 

públicos como espaços lúdicos, onde as brincadeiras, jogos e divertimentos podem 

acontecer. Considerando a busca pela segurança uma das principais preocupações das 

famílias que vivem em grandes centros urbanos, os espaços públicos podem ser 

avaliados como área de risco para as crianças sendo, portanto um espaço a ser 

evitado.  

Observamos que os espaços públicos continuam a ser opção para as 

brincadeiras infantis, mas os espaços escolhidos ou possíveis para a diversão são 

diferentes quando se trata de crianças de estratos sociais distintos. Ruas, calçadas e 

praças são usadas pelas crianças de menor poder aquisitivo como extensão de suas 

próprias casas, são lugares em que podem transitar, brincar e passear. Elas caminham 

pelas ruas, conversam com outras pessoas, param o trânsito nas ruas estreitas e 

menos movimentadas para jogar bola e soltar pipa. A segurança continua sendo uma 

preocupação de crianças e adultos. Alguns dos pais observaram que temem pela 

segurança dos filhos quando eles vão para a rua brincar, colocando limites nos horários 

em que podem sair, sobretudo evitando que as crianças saiam às ruas, sozinhas, à 

noite. Porém mesmo reconhecendo os riscos, e talvez por vivenciá-los de perto, não 

impedem que as crianças também se apropriem das ruas e principalmente das praças 

como espaços delas.  

 

- E onde você vai brincar?  
- Pode ser na pracinha, na rua, na calçada, na casa do meu amigo... (PH/M_OP) 
 
- Onde você empina a pipa?  
- Na rua, às vezes na pracinha. (PJ/M_OP) 
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- De noite eu vou pra pracinha jogar futebol, eu tenho um time e a gente joga lá na 
praça. 
- Toda noite? 
- Só não no sábado, é de manhã. De noite tem feirinha na praça e no domingo não dá 
que tem muita gente. (PJ/M_OP) 
 
- Ou ele brinca com os carrinhos, ou de correr, ou de bola, ou de qualquer coisa... Tá 
sempre se danando. Tem o filho da vizinha aqui do lado, que é mais ou menos do 
tamanho dele, eles brincam muito, quando ele volta do reforço. Eles ficam em frente 
da casa, brincando, ou na casa do vizinho, mas eu não gosto muito porque depois 
abusa, e na rua às vezes é perigoso. (Mãe de PH/M_E) 

 

Fatores como pequenos espaços domésticos, inexistência de áreas de lazer 

privadas, dificuldades financeiras que impedem proporcionar outros lazeres e 

divertimentos para as crianças, podem justificar a utilização das ruas como espaços 

lúdicos, mesmo quando o risco é percebido. Por outro lado, observamos as crianças 

ocuparem um lugar nos espaços públicos com suas brincadeiras compartilhando-os 

com pedestres, comerciantes, carros e outros elementos presentes no cotidiano 

destas famílias. Outros espaços públicos como as praias são considerados passeios 

especiais para os finais de semana, pois necessitam um pouco mais de investimento 

financeiro para as famílias que não moram próximo a orla marítima; ainda assim, 

quando possível, a praia é um espaço também utilizado pelas crianças para se 

divertirem.  

 

- Tia, você sabia que a gente vai pra praia no final de semana? 
- Sério? Você gosta de ir à praia? 
- Eu gosto. Eu gosto de tomar banho de mar e fazer piscininha na areia. Aí eu fico 
brincando na piscininha. (PI/F_OP) 

 

A praia é também um ambiente frequentado pelas crianças de maior poder 

aquisitivo aos finais de semana, além dos centros comerciais e restaurantes. 

Observamos que as ruas e praças públicas não são usadas por essas famílias como 

possíveis espaços lúdicos. As ruas são apenas espaços de trânsito e as praças não 

foram citadas como espaços seguros para a brincadeira. 

 

A família de PB não costuma sair para a praia no final de semana, mas ir ao shopping é 
um dos passeios de sábado, a mãe preferindo ir pela manha, pois tem menos gente e 
elas podem aproveitar melhor, às vezes almoçam no próprio shopping. (PB/F_OP) 
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- Eu gosto de ficar com meus amigos; a gente combina de ir para a piscina, ou pro 
shopping, ou o cinema. (PC/F_OP) 
 
PE e sua mãe passariam a semana seguinte na Prainha (praia de veraneio próxima à 
cidade), aproveitando o início das férias. (PE/F_OP) 
 
- Você surfa? 
- Meu pai tá me ensinando. Ele surfa. Aí a gente vai pra praia cedinho e meu pai me 
ensina a surfar, eu tenho até uma prancha nova que ele me deu. (PF/M_OP) 

 

Observamos que os centros comerciais são locais frequentados com 

assiduidade pelas crianças com melhor poder aquisitivo, como forma de passeio e 

diversão. Nos centros comerciais as famílias encontram restaurantes, cinemas e 

parques infantis em que as crianças podem ficar brincando aos cuidados dos 

funcionários enquanto os pais fazem suas compras, ou comemorar aniversários com os 

amigos, o que parece ser uma prática comum, uma vez que as três crianças menores, 

participantes da pesquisa, receberam convites para comemorar aniversários de amigos 

nos parques infantis dos centros comerciais no período do desenvolvimento das 

observações. As crianças maiores muitas vezes marcam encontros com os amigos nos 

centros comerciais, pois são considerados pelos pais como locais seguros, nos quais as 

crianças podem passear sem a necessidade da supervisão do adulto. Todas as crianças, 

participantes da pesquisa, com contexto socioeconômico médio/alto, frequentam os 

cinemas dos centros comerciais, alguns com periodicidade semanal.  

 

- Com a turma a gente combina de ir pro shopping, lá a gente vai lanchar, fica 
conversando e passeando. Ou então a gente combina de ir ao cinema e depois lanchar. 
As mães vão deixar e depois vão buscar, mas às vezes elas aproveitam que vão levar a 
gente e ficam por lá fazendo compras. (PL/F_OP) 
 
- Tia, sabia que amanhã eu vou pro aniversário do meu amigo? 
- É mesmo?  
- É sério tia! Vai ser lá no parquinho do Iguatemi.  
- E o que vocês ficam fazendo no parquinho do shopping, em dia de aniversário? 
- A gente fica brincando, né, tia! (PF/M_OP) 

 

Apesar dos centros comerciais serem espaços abertos ao público, os serviços de 

entretenimento e lazer são ofertados com o custo relativamente alto, portanto pouco 

acessível para as famílias com menor poder aquisitivo. Neste caso, as lan houses 
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tornam-se uma opção, pois oferecem acesso à internet e aos jogos online e em rede, 

por um preço razoável para o orçamento dessas famílias. 

 

- Quando eu não vou pra casa do meu pai, eu vou jogar na lan house do meu tio. Às 
vezes eu durmo lá. 
- Na lanhouse? 
- Não tia (rindo), na casa dos meus tios. (PK/F_OP) 
 
- Quando meu irmão não deixa eu ir jogar no computador dele, eu peço dinheiro a 
minha mãe para jogar na lan house. Ou então quando ele fica com raiva de mim. 
(PJ/M_OP) 

 

Em casa, nos parquinhos infantis dos centros comerciais ou nas lan houses, 

surge outro espaço lúdico para as crianças.  Os jogos online muitas vezes convidam às 

crianças a navegarem por ambientes virtuais nos quais elas encontram muitos 

elementos próprios do mundo infantil, como princesas, piratas, bichinhos engraçados 

que brincam, cantam, se arrumam para bailes em castelos, proporcionando atividades 

lúdicas divertidas.  

Casa 2.5: Espaço Virtual 

Com esta subcategoria buscamos identificar se as crianças utilizam o ambiente 

virtual como possível espaço lúdico, no qual a diversão é proporcionada pela 

possibilidade de acessar ambientes simulados e de brincar com outros participantes 

em rede. Esta subcategoria abriga as brincadeiras e jogos virtuais, sendo o espaço 

privilegiado para que estas brincadeiras aconteçam. Percebemos que as crianças 

brincam com jogos na internet, portanto no ambiente virtual, que apresentam 

cenários que procuram contextualizar os elementos e demandas dos jogos. Como 

vestir e maquiar a princesa, que acontece num cenário de salão de beleza, ou o jogo de 

guerra que acontece em cenários de batalhas; são brincadeiras que acontecem online, 

mas não em rede, com outros jogadores. Estas possibilidades ainda se assemelham 

com o que é proporcionado pelos videogames que usam tecnologia digital, produzindo 

um determinado grau de imersão, mas que não permitem o encontro dos 

participantes no jogo, a não ser que os jogadores encontrem-se já lado a lado, no 

mesmo espaço concreto. Já os ambientes virtuais podem também ser utilizados como 



184 
 

ambiente de encontro para a brincadeira, nos quais as crianças utilizam os recursos 

disponíveis para se divertir.  

Das possibilidades de brincadeiras em ambiente virtual, percebemos que as 

crianças de poder aquisitivo mais baixo, apesar de conhecerem alguns jogos em rede, 

exploram menos esse recurso, já as crianças de nível social médio/alto conhecem os 

jogos em rede e sabem como interagir com outros jogadores. 

Notadamente, quatro participantes da pesquisa acessavam com regularidade o 

espaço virtual do Club Penguin, jogo online em rede, no qual a criança utiliza um 

pinguim como avatar e que se desenvolve num cenário que simula uma cidade 

localizada em uma ilha habitada por pinguins avatares. Apesar de haver a possibilidade 

de jogar gratuitamente, as quatro crianças eram ‘moradores – assinantes’ da ilha. Ou 

seja, os pais pagavam mensalmente para que eles pudessem brincar na ilha virtual 

com acesso a uma série de recursos e brincadeiras exclusivas. Porém o ambiente do 

jogo é povoado por assinantes e não assinantes de todo o mundo, fator que é 

rapidamente reconhecido pelas crianças que brincam. 

 

- Outro dia eu visitei o Club Penguin francês. Eles são bem pobrezinhos... 
Entendi que “pobrezinhos” se referia provavelmente ao fato dos jogadores franceses 
presentes, em sua maioria, utilizarem a versão gratuita do jogo. (PE/F_OP) 
 

Por ser um jogo em rede, os participantes podem interagir entre eles, 

escolhendo uma das frases prontas e já disponíveis, ou digitando a frase e enviando a 

um dos pinguins presentes. Embora fosse possível tecer uma rede de relações dentro 

do jogo, observamos que as crianças não tinham esse objetivo quando acessavam o 

Club Penguin, principalmente as menores, pois se preocupavam em descobrir as novas 

brincadeiras disponíveis, comprar novos itens para os pinguins, suas casas e seus 

bichinhos de estimação ou colecionar itens. Contudo foi possível observar que as 

crianças maiores utilizavam o ambiente virtual do jogo como possibilidade de brincar 

com os amigos, também assinantes.  

 
Eu gosto também do Club Penguin. Meu pinguim tem um monte de coisas. Eu tenho 
várias coisas do Club Penguin.  

Mostrando as revistas, livros, bonecos pinguins e pelúcias. (PG/M_OP) 
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- É que eu tenho um monte de Puff (são bichinhos de estimação dos pinguins que 
precisam ser “cuidados” se não fogem) E eu preciso ver como eles estão. E também 
combinei com um amigo meu de entrar hoje, aí a gente fica jogando na mesma hora. 
Eu sou assinante. Quer ver minha casa? 
- Claro que quero.  
Mostra então no mapa do jogo a casa do pinguim dele. A casa tem pelo menos 12 Puff 
(dois de cada cor), cada Puff recebe um nome e um cuidado especial. A casa é em 
forma de castelo. 
- Mas isso não é uma casa, é um castelo! 
- Fui eu que escolhi! Ficou massa, né? 
- Tinha muitas opções? 
- É... Algumas. Cada uma tem um valor diferente, quer ver? 
Passeia pelo catalogo do jogo, que tem vários objetos para ser comprados: roupas, 
perucas, objetos de decoração, mobília, objetos para os Puffs e modelos de casas.  
- E como se ganha dinheiro nesse jogo? 
- Brincando. 
- Ah, bom, então é fácil. 
- É. De vez em quando aparece um jogo novo, só para assinantes, mas no Club tem 
muita gente que não é assinante e que pode jogar alguns jogos. 
- E você joga com eles? 
- Pode ser... (PA/M_OP) 

 

Além do Club Penguin, observamos que outros jogos poderiam servir como 

cenário para a diversão em ambiente virtual, mas não eram muito utilizados pelas 

crianças, que muitas vezes se impacientavam pelo fato de ter que esperar pelos outros 

jogadores para agirem no jogo, desistindo da brincadeira e buscando outras opções. 

 

- Olha tia, esse cara joga muito mal! É muito lento! Nem sabe o que tem que fazer! 
Meu Deus, eu desisto! (PA/M_OP) 

 

Observamos ainda que, as crianças maiores utilizam as redes sociais como 

espaços de troca entre os amigos. O facebook, o instagram, ou ainda os aplicativos de 

mensagens instantâneas passam a ser utilizados como forma de estar em contato com 

os amigos, divulgar suas produções, partilhar coisas interessantes ou divertidas entre 

eles.  

 

PC mostrou que tinha mais amigos no facebook e que ficava postando fotos da viagem 
e respondendo aos comentários que os amigos faziam. Reparei que ela fazia parte de 
outros dois grupos, perguntei se eram de amigos: 
- São dois grupos que eu faço parte, são meus amigos. Aí a gente pode ficar 
conversando no grupo, todo mundo junto.  
- Junto, mas cada um na sua casa? 
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- É. É a vantagem do facebook, ou do whatsapp a gente pode dizer o que tá fazendo 
pros amigos, e mostrar as fotos ao mesmo tempo. 
- Isso é divertido? 
- É, eu gosto de tirar foto, e é legal curtir com os amigos. (PC/F_OP) 

 

Na maior parte das vezes, é de casa que as crianças acessam a esses espaços 

virtuais, porém as crianças maiores, de nível socioeconômico médio/alto, têm a 

possibilidade de utilizar a rede a partir dos dispositivos móveis como os smartphones, 

ou iphones, fazendo com que os espaços virtuais fiquem sempre acessíveis. 

A Casa 2: 

No percurso da casa 2 percebemos que as brincadeiras e outras atividades 

lúdicas da criança não possuem lugar pré-determinado. Quando surge a oportunidade 

a criança transforma o espaço em que se encontra, ou tem acesso, para brincar e se 

divertir. São espaços onde a criança se sente segura e confortável e que ela utiliza com 

propriedade.  

Esses espaços surgem de forma significativamente diferentes para as crianças 

com contextos socioeconômicos distintos. As crianças com melhores condições 

financeiras brincam em casa ou nas extensões pensadas para protegê-las que passam 

a impressão de espaços abertos ou públicos como ruas e jardins. São como simulações, 

porém em ambientes reais, mas que permitem às crianças brincar e conviver com seus 

pares. Essas mesmas crianças têm a possibilidade de ampliar um pouco mais os 

espaços de dentro de casa, quando a brincadeira passa para o espaço virtual, embora 

neste caso para as crianças pequenas as relações sociais, que nos ambientes reais são 

estimuladas e valorizadas, passem para o segundo plano.  

Já para as crianças maiores, independente do contexto socioeconômico, a 

perspectiva é que os ambientes virtuais contribuam na construção dos grupos sociais, 

podendo, nesta construção, torna-se fonte de diversão.  

 

- Eu participo de três grupos no facebook e também tenho o instagram, aí a gente fica 
trocando comentários e fotos e eu fico acompanhando ou jogando.(PC/F_OP) 

 
- Eu vivo postando fotos da minha banda preferida. Quando tem alguma novidade, eu 
compartilho no meu facebook.. Quando eu vejo alguma coisa legal, assim... que traz 
uma mensagem para as pessoas, eu gosto de compartilhar. (PC/F_OP) 
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- E no computador, o que é divertido? 
- Eu fico conversando com minhas amigas, no facebook. A gente passa um tempão 
conversando. 
- Ah, entendi, vocês ficam conversando sobre paqueras... 
(balança a cabeça afirmativamente e sorri) (PK/F_OP) 

 

As crianças que vivem em contextos socioeconômicos menos favorecidos não 

têm medo das ruas. Elas buscam assegurar que os espaços públicos continuem 

abrigando suas brincadeiras e jogos, quando invadem ruas para jogar bola, ou soltar 

pipa, ou quando povoam as praças nos finais de semana para correr e saltar.  

 
- E onde você brinca? Em casa? 
- Pode ser. Pode ser na pracinha, na rua, na calçada, na casa do meu amigo... 
(PH/M_OP) 

 

Os espaços domésticos são utilizados como espaços lúdicos, mas sobretudo 

para os meninos não são suficientes, embora reconheçam que existam riscos em 

brincar nas ruas de um ambiente potencialmente perigoso. Neste caso os espaços são 

reais e são partilhados entre os habitantes do local, que por insistência das crianças, 

ou apenas por não haver opção, reconhecem o lugar das brincadeiras nas ruas.  

CASA 3: A Internet nas Dinâmicas Sociais 

Para conquistar a casa 3 percorremos um terreno bastante subjetivo. Buscamos 

identificar os fatores sociais e afetivos que poderiam contribuir para o uso da internet 

pela criança como ferramenta lúdica. Para traçar este percurso consideramos que as 

brincadeiras da criança fazem parte de uma cultura lúdica construída num contexto 

sociocultural em que as relações sociais e os laços afetivos são parte importante do 

processo.  

Agrupamos os fatores sócio-afetivos em quatro subcategorias que representam 

os contextos sociais em que pudemos perceber a inserção da criança, cientes de que 

não são únicos nem exclusivos, porém presentes em seus discursos. 

Casa 3.1: Família 

Com esta subcategoria buscamos compreender como o uso da internet é 

inserido na dinâmica familiar. Consideramos que a família é um dos principais grupos 
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sociais em que a criança está inserida, portanto passível de ser um dos fatores 

determinantes na construção dos contextos lúdicos da criança, assim como na forma 

em que a internet é utilizada neste contexto. 

As famílias dos participantes de classe social média/alta revelaram-se 

utilizadores assíduos da internet, seja para fins profissionais, ou mesmo para fins 

sociais e de entretenimento. Os computadores e dispositivos móveis como tablets e 

aparelhos de telefone com acesso à internet foram elementos encontrados com 

facilidade nas residências dessas crianças e eram utilizados à vontade por elas. Os pais 

incentivam o uso dos computadores e da internet como recursos para os trabalhos 

escolares e pesquisas de interesse da criança, até mesmo referenciando o cômodo em 

que o computador se encontra como o espaço para o trabalho (da família ou da 

própria criança). 

 

- A mamãe diz que esse é o lugar de trabalhar e que as tarefas e a escola são o meu 
trabalho, aí toda tarde eu venho trabalhar aqui. (PA/M_OP) 
 
- A gente tem um computador de mesa no escritório. Todo mundo usa. Prefiro que não 
seja no quarto, até porque nem cabe, mas assim temos um ambiente específico para 
trabalhar em casa. (Mãe de PD/M _E) 
 
- Todo mundo aqui em casa usa muito a internet. Para o trabalho e para passar o 
tempo. (...) No escritório a gente tem um computador grande. Esse, usamos muito 
para trabalhar, redigir laudos, fazer pesquisas. A gente participa de muitos congressos, 
então estamos sempre pesquisando na nossa área. (Mãe de PC/F _E) 

 

Estes participantes também reconhecem os computadores como instrumento 

de trabalho dos pais e deles próprios, utilizando a internet como fonte para as 

pesquisas escolares, porém isto não quer dizer que o acompanhamento e orientação 

dos pais durante a realização das tarefas seja compreendido como desnecessário. A 

presença dos pais pode ser mesmo apreciada pela criança. 

 

O material escolar estava espalhado na mesa. O computador ligado, com a página do 
Google imagens aberta. 
- O que você está pesquisando? 
- Ah, é um trabalho sobre as geleiras, meio ambiente, essas coisas! 
- E você estava pesquisando imagens? 
- É. A professora pediu para a gente levar pelo menos três imagens e fazer uma 
pesquisa, aí, lá na escola, a gente vai montar o trabalho, com a minha equipe. 
(PA/M_OP) 
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PC está fazendo a tarefa, usa a internet para pesquisar algumas informações, sempre 
partindo do Google. Abre algumas páginas, lê, fecha, pesquisa outras, percorre alguns 
links, depois escreve as informações que pesquisou no caderno. (PC/F_OP) 
 
- A mamãe vive grudada no computador, está sempre trabalhando. (PD/M_OP) 
 
- Bom, e aí? Agora vai fazer a pesquisa de ciências? 
- Eu não. Vou esperar a mamãe chegar, ela gosta de ajudar neste tipo de tarefa. Ela 
gosta de ser uma mãe participativa... 
- E isso é bom? 
- É bom! Ela ajuda a gente!(PA/M_OP) 

 

No entanto não são apenas as tarefas escolares que são realizadas com a ajuda 

da internet. Os pais dessas crianças, embora não tenham tempo ou interesse em 

produzir eles próprios, procuram incentivar o uso de recursos como a criação de blogs 

e a produção de conteúdos na rede, que eles acompanham e até divulgam. As cinco 

crianças maiores, pertencentes ao grupo com melhor poder aquisitivo possuíam blogs 

na internet com conteúdos de seus interesses, desde o relato de viagens realizadas, 

dicas de culinária, ou de filmes e livros, ou mesmo abordando temas complexos e 

delicados.  

 

- Eu resolvi fazer um blog contra o bullying, já tô fazendo. Vou colocar umas 
reportagens e algumas dicas. 
- E como surgiu essa ideia? 
- Ah, sei lá. A gente estava vendo que isso é muito chato! Sem sentido! Aí eu resolvi 
que era legal contribuir pra não ter mais... Quando eu era pequena, lá em São Paulo, 
os meninos ficavam me chamando de chata e magrela e coisas assim e eu não gostava. 
Isso é bullying, né?  Eu vivia chorando por causa desses meninos! Lá na escola a 
professora conversou com a turma sobre o assunto, mas eu achei que ficou faltando 
tempo pra gente perguntar e tirar nossas dúvidas. Eu conversei com a mamãe e ela 
deu a maior força, disse que era uma boa ideia. (PC/F_OP) 

 

As mesmas famílias que utilizam a internet como recurso para as atividades 

profissionais também a utilizam assiduamente para outros fins como comunicação, 

participação em redes sociais e entretenimento. Observamos que em alguns 

momentos a família utiliza a internet como um recurso para propor o entretenimento 

em companhia das crianças, como assistir a filmes ou jogar, ou seguir um blog de 

interesse mútuo. 
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Perguntei se havia acabado de acordar, respondeu que tinha ido dormir mais tarde 
porque tinha ficado assistindo a um filme no Netflix com a mãe. (PB/F_OP) 
 
- Foi meu pai que me mostrou como jogar. 
- Mas ele costuma jogar esse jogo? 
- Ele joga comigo. (PF/M_OP) 
 
- Gosto de pesquisar coisas de moda, olhar o que está na moda. Eu sigo um blog de 
moda, a mamãe que me mostrou. É bem legal, quer vê? (PB/F_OP) 

 

Os pais destes participantes também utilizam com regularidade a internet para 

acessar as redes sociais, especialmente fazendo uso dos telefones móveis. Ou seja, a 

qualquer momento e em qualquer lugar, é possível estar conectado com os amigos, 

postar imagens ou comentários nas redes sociais. Pudemos observar que as sete 

crianças de classe social média/alta, possuem perfil nas redes sociais, e que os pais 

estão entre os ‘amigos’ de seus filhos compartilhando as postagens, publicando 

imagens e fotos ou inserindo comentários. Por outro lado o modo como essas crianças 

utilizam as redes sociais muda conforme seus interesses. Para as crianças pequenas o 

objetivo é ter acesso aos jogos que estão disponíveis no facebook, embora todos os 

outros recursos também estejam acessíveis. Neste caso os pais tanto podem ser uma 

referência a ser seguida quanto, em alguns casos, são os responsáveis por autorizar e 

criar a conta da criança na rede, inclusive fornecendo as informações requeridas para 

isso. É importante salientar que o site do facebook recomenda a idade mínima de 13 

anos para que a criança comece a fazer parte da rede social, porém nenhum dos 

participantes tinham ainda alcançado essa idade no período das observações.  

 

- Meu pai tem e minha mãe também, aí eu queria ter um facebook. Então eu pedi pro 
meu pai e ele fez o meu. (PF/M_OP) 
 
- Quem coloca as fotos no meu facebook é a minha mãe. Ela sempre coloca alguma 
coisa.  
- E você já publicou alguma coisa no facebook? 
- Eu já, fiz um cartão de aniversário pra minha irmã e coloquei no facebook e também 
umas coisas engraçadas. (PG/M_OP) 
 
- Ele nem lembra muito do facebook, o pai e os tios é que postam fotos e comentários 
na página dele. O que ele gosta mesmo é de jogar. (Mãe de PF/M_E) 
 
Os irmãos também contribuem para que as crianças tenham presença nas redes 
sociais, mesmo quando não têm ainda permissão para ter uma conta própria.  
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- Foi minha mãe que fez o meu. A minha irmã já tinha e eu não. (PG/M_OP) 
 
- Mas o que tem de divertido no facebook?  
- Tem uns jogos bem legais. 
- E como você sabe? 
- Eu jogo no facebook do meu irmão. 
- Ele deixa? 
- Deixa. (PA/M_OP) 

 

Para as famílias com menor poder aquisitivo, a internet não está vinculada ao 

trabalho, mas é utilizada para o entretenimento. Os pais não acessam com 

regularidade, embora alguns tenham perfil nas redes sociais, contudo reconhecem a 

importância da criança saber utilizar os recursos que os computadores oferecem como 

uma forma deles estarem preparados para o mercado de trabalho futuro, neste caso 

se referem aos conteúdos que são aprendidos nas aulas de informática na escola, 

como usar os programas de tratamento de texto ou os de planilhas e cálculos.  

 

- Ele tem aula de informática na escola, aí lá ele aprende a mexer... É bom que 
aprenda, pois nos dias de hoje é preciso, até pra ter um bom emprego, né? (Mãe de 
PH/M _E) 

 

Já as crianças preferem fazer como os pais, usam a internet como possibilidade 

de diversão, jogando ou acessando as redes sociais, ou sites de compartilhamento de 

conteúdos como o youtube. Em contrapartida, embora não houvesse de fato uma 

proibição ou limitação de uso, os pais não gostam que seus filhos fiquem muito tempo 

brincando na internet, já que podem estar “perdendo tempo com uma coisa sem 

utilidade” (Mãe de PK/F_E), uma vez que as tarefas escolares, ou o que é útil, são 

realizadas com o apoio instituído como “reforço escolar”, ou seja, uma pessoa que 

repete as lições e ajuda na realização das tarefas tirando dúvidas e orientando os 

estudos, portanto sem o uso da internet. Três entre quatro participantes da pesquisa 

de classe social baixa assistiam aulas de reforço no contra-turno escolar; a quarta 

criança, participava de um projeto social em que tinha aulas de inglês.  

 

- Quando a mãe entra no quarto eu tiro (a página do facebook), ela acha que a gente 
fica falando besteira o tempo todo, aí eu não mostro pra ela.  (PK/F_OP) 
 
No caso das crianças menores, o uso da internet é uma forma de fazer com que as 
crianças brinquem de forma segura e tranquila em casa. 
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- À noite eu não deixo ficar na rua, não. É perigoso. (...) É muito melhor ela ficar em 
casa assistindo televisão ou brincando no computador do pai, quando ele deixa. (Mãe 
de PI/F _E) 
 
- Quando ele fica entretido no computador do avô, com aqueles joguinhos, é uma 
benção, um sossego.(Mãe de PH/M _E) 

 

Observamos que a família é um dos fatores com forte predominância nas 

referências que as crianças usam para utilizar a internet, tanto para as crianças 

menores, como para as maiores, porém outros grupos sociais se somam a essa rede de 

fatores sócios afetivos, como os amigos, ou outros grupos de pares que não convivem 

diretamente com as crianças, mas não deixam de servir de referência para elas. 

Casa 3.2: Amigos 

Nesta subcategoria consideramos como objetivo identificar se os amigos são 

citados pelas crianças como possíveis parâmetros de referência para a utilização da 

internet como proporcionadora de atividade lúdica, tendo em vista que à medida que 

as crianças vão crescendo outros atores vão tomando lugar nos contextos sociais que 

elas vivenciam, dentre eles outras crianças com quem se encontram, convivem e 

brincam, ou seja, os amigos. 

Com as crianças pequenas foi possível observar que, quando os amigos estão 

presentes muitas são as brincadeiras possíveis, dentre outras tomar banho de piscina, 

jogar bola, brincar de amarelinha, jogar videogame ou ainda os jogos online. Quando a 

referência aos amigos se dá, é em relação a um ou outro jogo descoberto na internet, 

que jogam juntos e depois passa a ser procurado pela criança. 

 

- Esse jogo foi o meu amigo que me mostrou, vem ver como é massa. (PG/M_OP) 
 

Para as crianças maiores o fator ‘amigos’ parece estar mais presente nas 

escolhas lúdicas. Como identificado na casa 1, as crianças maiores se divertem na 

internet não só com os jogos disponíveis online, mas com outras atividades que a 

princípio não são consideradas brincadeiras, como escrever blogs, produzir vídeos, 

mas também estar em contato com os amigos. Para isso os recursos utilizados são as 

redes sociais ou os aplicativos de mensagens instantâneas instalados nos aparelhos de 
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telefone móvel. As menções aos amigos nos discursos das crianças apontam para 

identificar este como um dos fatores determinantes nas escolhas das atividades 

lúdicas desenvolvidas também na internet. 

 

- A minha amiga queria me adicionar no facebook, e eu não tinha o meu.  Às vezes ela 
queria me mostrar alguma coisa e eu não tinha como acessar. (PC/F_OP) 
 
Mostrou-me que tinha mais amigos no facebook e que ficava postando fotos da 
viagem e respondendo aos comentários dos amigos. Percebi que ela fazia parte de 
outros dois grupos, perguntei se eram de amigos: 
- São dois grupos que eu faço parte, são meus amigos. Aí a gente pode ficar 
conversando no grupo, todo mundo junto.  
- Junto, mas cada um na sua casa? 
- É.É a vantagem do facebook, ou do whatsapp a gente pode dizer o que tá fazendo 
pros amigos, e mostrar as fotos ao mesmo tempo. 
- Isso é divertido? 
- É, eu gosto de tirar foto, e é legal curtir com os amigos. (PC/F_OP) 
 
- Eu fico conversando com minhas amigas, no facebook. A gente passa um tempão 
conversando. (PK/F_OP) 
 
Recentemente PF criou uma conta no instagram (aplicativo como o facebook, porém 
de imagens e fotos).  
- É que a minha amiga tem, ela não tem facebook, só instagram, aí eu sigo ela.  
- E foi teu pai que fez a conta no instagram? 
- Não, eu que fiz, minha amiga me ajudou. 
- É uma amiga da escola? 
- É. (PF/M_OP) 

 

As crianças participantes da pesquisa não usam as páginas das redes sociais 

como possibilidade de fazer novos amigos, mas como uma maneira de estar sempre 

em contato, conversando, trocando impressões e ideias, apresentando fotos e 

imagens, como forma de partilhar suas vivências com os amigos que já fazem parte de 

seu grupo. Manter-se em contato faz com que a criança sinta que pertence a um grupo 

ou mais grupos incluindo a sua própria família, que como dito anteriormente, 

acompanha ativamente o desempenho da criança nas redes sociais. Embora a rede se 

amplie rapidamente, as crianças diferenciam os que consideram amigos, daqueles que 

são apenas conhecidos.  

 

- Tem os amigos de verdade, e os conhecidos. No facebook tenho muitos amigos, mas 
nem todo mundo é amigo de verdade. 
- Quem são os amigos de verdade? 
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- São os que a gente gosta mais, que são legais... 
- E os outros?  
- Ah, eles podem ser legais, mas a gente não conhece tão bem, não fica sempre junto, 
não. 
- Sei... são aqueles que não convivem com a gente, né? 
- Isso mesmo. (PC/F_OP) 
 
A escola tem uma rede social interna, na qual os alunos podem colocar seu perfil e se 
comunicar com os outros alunos da escola via mensagem, tal como o facebook. PC 
disse que chegou a fazer seu perfil e convidar alguns amigos, mas não acessa muito.  
- Tem que acessar o site da escola antes, é complicado... Eu prefiro o facebook.  
- Então você tem perfil no facebook? 
- Tenho. Você tem? 
- Tenho sim. 
- Então vou te convidar.  
 
- Eu tenho quatro grupos contando o kik e o whatsapp, e três no facebook. No 
whatsapp são três, que a gente fica conversando com as amigas e combinando as 
coisas. (PL/F_OP) 
 
4 - É legal porque a gente pode se comunicar com os amigos o tempo todo, sem que a 
mãe da gente fique controlando os minutos da ligação do telefone. Meu plano do 
celular já tem internet incluída aí eu posso usar o dia todo pela mesma tarifa, sem 
minha mãe ficar brigando direto. 
Moderador - Mas usando para que? 
4 - Eu passo mensagens, jogo, uso o instagram, o facebook... Essas coisas. (G3_GF) 

 

Embora a família e os amigos estejam presentes nos discursos das crianças 

quando da interação delas com a internet, nas escolhas das atividades lúdicas 

percebemos que outros grupos são citados. Grupos com os quais as crianças acabam 

por se identificar e que nomeamos de grupos de pares.  

Casa 3.3: Grupo de Pares 

Os grupos de pares foram considerados uma subcategoria com o objetivo de 

identificar se as crianças utilizavam outras crianças como modelos de comportamento 

no que se refere ao uso da internet como atividade lúdica. Optamos por separar as 

subcategorias ‘grupos de pares’ e ‘amigos’ tomando como parâmetro o grau de 

convivência entre esses atores. Os amigos são aqueles que estão presentes no 

cotidiano da criança, que frequentam sua casa, brincam juntos com regularidade e os 

pais se conhecem. Os pares são as crianças que transitam nos contextos em que a 

criança se insere, como escolas, pátios, festas de aniversários e que embora não 

estabeleçam relações de amizade, estão presentes nos discursos da criança.  



195 
 

Observamos que os grupos de pares, ou melhor, as crianças que circundam os 

contextos infantis dos participantes da pesquisa são identificadas pela criança como 

referência e usadas nos discursos como forma de justificar suas ações ou seus desejos. 

 
- Todo mundo tem um facebook, menos eu! (PA/M_OP) 
 
- Todos os meus amigos da escola têm facebook. (PD/M_OP) 
 
- Quando ganhar o meu (trata-se de um aparelho de telefone – iphone 3G), eu vou te 
deixar jogar também. 
Agradeci intrigada pela afirmação e perguntei por que ela estava falando aquilo, ela 
falou:  
- É porque minhas amigas do colégio não me deixam brincar com os delas.  
Por fim, perguntei se muitos amiguinhos do colégio dela tinham iphones: 
- Quase todos. (PE/F_OP) 
 
1 - Eu tenho facebook, mas nem uso tanto. Acho que é só porque tá na moda, aí todo 
mundo tem... 
6 - Já tá é ficando fora de moda, hoje as meninas gostam é do instagram, o negócio é 
saber quantas pessoas gostaram da foto que foi postada. Quanto mais, melhor.  
5 – Besteira. É só pra aparecer, menina adora aparecer... (G3_GF) 

 

As crianças que vivem em um contexto econômico de menor poder aquisitivo 

percebem as limitações causadas pelas condições financeiras e mesmo que eles 

reconheçam que os computadores são instrumentos comuns nos contextos de 

algumas crianças, acreditam que não acontece da mesma forma quando se trata do 

grupo a que elas se identificam, apesar de ser parte dos objetos que desejem possuir.  

 
10 –Tia, eu tenho um notebook. 
3 – Tem nada! 
10 – Tenho sim! 
3 –Duvido! 
10 – Eu tenho sim, minha mãe me deu! 
3 – Deu nada! Você é um mentiroso! 
(G1_GF) 

 

As crianças que compõem o grupo de pares dos participantes da pesquisa que 

tem menor poder aquisitivo são identificadas como seus iguais, ou seja, todos têm 

condições financeiras similares, as dificuldades de um são as mesmas dos outros, 

portanto comprar um notebook parece ser um investimento custoso e não prioritário. 

Na pesquisa pudemos observar que, embora o custo seja real e considerável, comprar 

um computador ou um smartphone é um investimento que as famílias consideram 
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fazer, principalmente quando é possível adquirir crédito no comércio e pagar o objeto 

em várias parcelas mensais. Assim, as crianças deste grupo de participantes tinham 

acesso aos computadores e à internet aproveitando os planos promocionais ofertados 

no mercado. Este investimento é em parte justificado pela percepção de que os 

computadores são objetos de trabalho e que as crianças devem aprender a utilizá-los 

para conseguir bons empregos no futuro. Este discurso é institucionalizado quando 

associado à ação da escola, na medida em que esta insere nos currículos escolares as 

aulas de informática.  

Casa 3.4: Instituições 

Embora a escola não estivesse no escopo das observações, não há como isolar 

as vivências que a criança traz dessa instituição e insere nas atividades do seu dia a dia, 

inclusive as brincadeiras, que em boa parte aprende nos pátios, corredores e mesmo 

nas salas de aula. Esta subcategoria tem como objetivo identificar se o uso da internet 

como atividade lúdica é incentivado pelas instituições que a criança frequenta, ou seja, 

a escola, a igreja, os centros comunitários, entre outras. 

A escola que as crianças de classe social baixa frequentam oferece aulas de 

informática tanto no ensino infantil como no fundamental, porém as crianças não 

associam essas aulas a atividades lúdicas. Observamos, a partir dos discursos das 

crianças, que a possibilidade de usar a internet praticamente não existe e que a 

diversão usando os computadores é oferecida como prêmio depois de terminada as 

tarefas previstas para a aula.  

 
- A tia da escola nem deixou a gente jogar hoje. 
- Por quê? 
- Ela fica mandando primeiro a gente terminar a tarefa. 
- E você terminou? 
- Eu não. Era só escrever umas frases bestas. Aí depois tinha que pintar as figuras. 
- E pintar as figuras é chato? 
- É que os joguinhos que tem no computador são mais legais. (PI/F_OP) 
 
- Toda vida são os mesmos jogos, a tia não muda nunca, já tá ficando chato.  
- Mas vocês podem acessar a internet para jogar? 
- Nem tem internet nos computadores da escola. (PK/F_OP) 
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Nas escolas particulares, que as crianças de classe média/alta frequentam as 

aulas de informática também tem como objetivo ensinar a utilizar os programas 

básicos de tratamento de texto e outros, como os de apresentação e de cálculos; 

porém o uso da internet é incentivado como fonte de pesquisa, ou para possibilitar o 

acesso a algum conteúdo pré-selecionado pelos professores. Durante essas aulas a 

crianças utilizam também tablets e a rede wi-fi é liberada para que elas possam utilizar 

a internet e realizar as tarefas.  As crianças menores se referem às aulas de informática 

tanto pelo uso dos tablets como pela possibilidade de brincar com os joguinhos 

disponibilizados pelos professores. 

 
- Hoje a gente teve tablets na escola. 
- Vocês usaram os tablets para que? 
- Pra jogar um joguinho que a tia da informática mandou. (PG/M_OP) 

 

As crianças maiores também utilizam os tablets e a rede wi-fi na escola para 

realizar pesquisas e tarefas indicadas pelos professores, porém elas consideram 

inconveniente o fato da escola não liberar o acesso à rede fora dos horários da aula, 

como nos recreios e intervalos.  

 
- Outro dia alguém descobriu a senha da internet na escola, num instante todo mundo 
ficou sabendo. A gente usou a manhã inteira, aí quando eles descobriram mudaram a 
senha. Eu acho a maior besteira esse negócio de proibir a internet na escola, eles 
deviam liberar logo, pois daqui a pouco a gente descobre a senha outra vez. (PC/F_OP) 

 

Nenhuma outra instituição foi citada pelas crianças, durante o período das 

observações, que pudessem indicar uma relação com o uso da internet para fins 

lúdicos, embora todos os participantes frequentassem regularmente outras 

instituições como escolas de línguas, centros comunitários e igrejas.  

Apesar de não ser realmente uma instituição, a mídia pode ser considerada 

como um possível parâmetro de referência para o uso da internet pelas crianças. 

Durante o período de observação foi possível perceber essa relação, especialmente 

quando a referência era um dos brinquedos ou personagem já conhecidos das 

crianças, como os sites das bonecas Barbie ou Poly, que as meninas visitavam para 

jogar. Vários recursos midiáticos estavam disponíveis o tempo todo para as crianças: 

televisão, rádio, jornais, revistas, etc. Sendo que, dentre todos os recursos, assistir 
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televisão era parte da rotina de todos os participantes, inclusive com programação da 

TV por assinatura contendo forte apelo para o uso da internet, não só na sua grade de 

programação com séries juvenis como iCarly, na qual os protagonistas produzem e 

apresentam um programa na internet, como apresentando propagandas com 

indicações dos sites das séries e programas infantis ou jogos online relacionados. As 

crianças que assistiam a série ou as propagandas comentadas não fizeram referência a 

buscá-las na internet, ou acessar os sites indicados, com exceção de uma ocasião, com 

relação a um dos jogos apresentados na TV, ouvimos o comentário: “A minha amiga 

joga esse jogo, ele parece o Club Penguin, vou pedir a mamãe para fazer a assinatura”. 

(PE/F_OP), demonstrando que essa também pode ser uma fonte possível de referência 

para as atividades lúdicas na internet. 

A Casa 3: 

A casa 3 nos apontou que os contextos sócio-afetivos em que as crianças estão 

inseridas podem ser fortes determinantes na forma como as crianças utilizam a 

internet para se divertir. A familiaridade com a internet e o uso lúdico que elas fazem 

desse instrumento se dá a partir daquilo que as crianças trazem do ambiente em que 

estão inseridas e das pessoas que fazem parte dele. Famílias, amigos, conhecidos, 

escolas são fatores que contribuem para que essa interação aconteça.  

As famílias pertencentes às classes sociais média/alta usam a internet com 

regularidade, sendo parte da rotina tanto de trabalho como de entretenimento. Com 

essa perspectiva usar a internet para fins lúdicos é algo possível e mesmo incentivado, 

portanto o acesso não só é permitido como facilitado pelos pais. Brincar usando a 

internet é percebido de forma positiva, portanto jogos online, blogs e redes sociais 

passam a ser parte dos brinquedos usados pelas crianças. Para as crianças maiores, a 

diversão inclui além da família, estar com os amigos, conversar, fazer parte do grupo. 

Há alguns anos, para que as novidades fossem partilhadas tínhamos que usar o 

telefone fixo. Agora as opções são muitas: telefones móveis inteligentes como 

computadores, redes sociais como o facebook ou o instagram, aplicativos de 

mensagens instantâneas, como o whatsapp ou o kik, fazem com que os amigos 

estejam sempre em contato, conectados, divertindo-se em estar juntos, mesmo 
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separados; pois para fazer parte dos acontecimentos, as crianças têm que estar 

atentas aos outros grupos de pares e seguir as tendências.  

Nas famílias com menos recursos financeiros, os computadores são vistos como 

instrumento para acessar ao mercado de trabalho, portanto é importante que as 

crianças saibam utilizá-lo, já a internet está associada ao não trabalho, ou seja, é usada 

para a diversão de pessoas grandes e pequenas, quando possível. Esta mesma 

perspectiva parece ser compartilhada pela escola pública local que não permite o 

acesso à internet nas aulas de informática, nem em nenhum outro momento durante o 

período em que as crianças estão na instituição. Este panorama parece mudar, mas 

apenas um pouco, nas escolas privadas quando apresentam a internet como uma 

possível ferramenta de trabalho que pode ser divertida. 

Identificar os fatores sócio-afetivos que interferem nas escolhas lúdicas infantis 

abriu espaço para nos perguntarmos com quem essas atividades são desenvolvidas, ou 

se a escolha de um ou outro parceiro de brincadeira está vinculada ao tipo de 

atividade lúdica desenvolvida. 

CASA 4: Atividades Lúdicas e Relações Sociais 

O objetivo da casa 4 consiste em identificar com quem as criança desenvolvem 

suas atividades lúdicas. Para alcançar a esse objetivo, como das outras vezes, 

buscamos discriminar os tipos de atividades lúdicas e a existência de alguma 

predominância na escolha das companhias com relação à atividade em si. A ideia 

subjacente a essa categoria é que com as famílias menores e as longas jornadas de 

trabalho dos pais, as crianças estão crescendo cada vez mais solitárias, portanto as 

brincadeiras que buscam são aquelas possíveis de realizar sozinhas. 

Como das outras vezes percorreremos algumas subcategorias, que partindo da 

identificação das companhias de diversão se relacionam com os tipos de atividades 

lúdicas praticadas pelas crianças. 

Casa 4.1: Atividades Lúdicas com a Família 

Com esta subcategoria buscamos identificar se a família participa das atividades 

lúdicas das crianças, quais seriam essas atividades e como isso acontece. 

Consideramos que a participação da família nas atividades lúdicas da criança permite a 
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apresentação de opções que não seriam possíveis que ela realizasse sozinha, portanto 

a família não aparece apenas como companhia, mas como proponente de uma série 

de atividades lúdicas, incluindo o uso da internet para esse fim. 

Nos grandes espaços urbanos, usar a natureza como recurso lúdico pode não 

ser tão acessível. Praias, parques, campos são alcançados com o uso de transporte, 

pois foram empurrados para zonas periféricas da cidade, ou mesmo para municípios 

vizinhos. Para as crianças de classe social média/alta, estes são espaços lúdicos 

possíveis, uma vez que os pais os utilizam também como espaço de lazer nos dias de 

folga do trabalho. 

 

- O que você faz para se divertir? 
- Ah, não sei...Muita coisa. 
- Como o que? 
- Como, sair com a mamãe, meu irmão, meu pai, ir pra praia, ou ir pro shopping com 
minhas amigas, ficar conversando com elas, pro cinema, sei lá, um monte de coisas... 
(PC/F_OP) 
 
- Aí a gente vai pra praia cedinho e meu pai me ensina a surfar, eu tenho até uma 
prancha nova que ele me deu. (PF/M_OP) 
 
Quando os pais não têm compromisso de trabalho eles vão à praia e ao cinema com as 
crianças, ou ainda para a casa de campo, onde convidam alguns amigos para ir brincar 
e tomar banho de piscina. (PG/M_OP) 
 
- Eu fui domingo pro Engenhoca. 
- O que é isso? Um parque? 
- É um parque de aventura, tem um monte de coisa legal pra fazer. 
- Tipo o que? 
- Tipo escalada, arvorismo, pedalinho. 
- E você foi com quem? 
- Com minha mãe e meu pai. A gente passou o dia todo lá. (PE/F_OP) 

 

Outro tipo de atividade considerada lúdica pelas crianças de classe social 

média/alta foram as viagens em família, que acabavam por gerar desdobramentos de 

atividades que as crianças consideravam também divertidas, como contar as aventuras 

vividas nos blogs ou nas páginas do facebook, ou buscar informações antecipadas 

sobre os locais a serem visitados. 

 
- Tia, tu nem adivinha pra onde a gente vai nas férias? 
- Não sei, para onde? 
- Vamos conhecer a terra do lego! 
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- Como assim? 
- Tia você não sabe onde fica a terra do lego? 
- Não, não sei. 
- Vou te mostrar... 
 Abre uma página do google imagens e digita legoland. 
- Olha só, vocês vão para a Dinamarca? (PA/M_OP) 
 
Quando conheci PC ela acabava de voltar de uma viagem da Disney com os pais e o 
irmão. Tinha também acabado de fazer 12 anos. Tinham ido durante o período letivo, 
aproveitando a baixa estação para as viagens. PC ainda estava muito empolgada com a 
viagem. Contou-me tudo o que tinha visto. Os brinquedos que tinha curtido, e o que 
tinha comprado. (PC/F_OP) 
 
- Eu gosto de viajar com minha família, sempre tem coisa nova pra ver, é muito 
divertido. Só é chato porque eu fico com muita matéria acumulada e preciso tirar o 
atraso das tarefas depois, mas dá para recuperar, a gente não passa muito tempo 
viajando. A gente se diverte muito. (...) No ano que vem a gente vai visitar Gramado, 
na Páscoa, dessa vez a vovó vai com a gente. (PC/F_OP) 
 
PC comentou que a família vai viajar de férias em setembro, que vão comemorar os 
aniversários dela e da mãe em Nova Iorque, vão passar 10 dias passeando. 
 
Acostumado a viajar com os pais e o irmão, D gosta de conhecer novos lugares, desde 
as pequenas cidades no interior, quanto a lugares bem distantes. (PD/M_OP) 

 

As famílias destes participantes também buscam proporcionar outros passeios 

curtos durante os finais de semana, como ir aos centros comerciais, restaurantes ou 

estádios de futebol. As crianças menores são levadas com frequência ao cinema pelos 

pais. Já as crianças pertencentes à classe social baixa são levadas a praça, onde elas 

podem brincar nos parques e quadras. 

 
- Eu gosto de futebol, o meu irmão e o papai também. Sabia que a gente foi pro 
estádio ver o Ceará jogar?  
- E o Ceará ganhou? 
- Não, ficou empatado 1x1. (PA/M_OP) 
 
- Na sexta-feira a gente vai ao cinema, ou vai à locadora, aí pegamos filmes e jogos do 
Playstation. (Mãe de PF/M_E) 
 
- No sábado tem a pracinha, que tem um monte de brinquedo, aí a gente leva ele. 
(Mãe de PH/M_OP)  

  

As famílias de classe social média/alta consideram positivo o fato de a criança 

desenvolver brincadeiras e jogos tradicionais ou ao ar livre, porém não participa dessas 

atividades com regularidade. Os pais, até procuram incentivar ou dar oportunidade 
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para que a criança brinque com amigos ou outras crianças, pois reconhecem a 

importância da brincadeira para o desenvolvimento de seus filhos, mas durante a 

semana têm pouco tempo disponível ou chegam muito cansados, portanto as 

oportunidades para acompanhar os filhos nas brincadeiras ficam concentradas nos 

finais de semana. Assim, pudemos observar que em algumas ocasiões, os pais 

atendem aos pedidos dos filhos e participam das brincadeiras propostas por eles, 

principalmente aquelas com atividades físicas.  

 

- A gente nem subiu pra comer, ficamos por lá mesmo, tomando banho de piscina e 
depois jogando futebol. De noite, o papai desceu pra jogar com a gente. (PA/M_OP) 
 
- O pai é o grande companheiro das brincadeiras, joga videogame com ele durante o 
final de semana, ou então leva para a praia para surfar, ou vai jogar futebol com ele 
quando tem oportunidade. (Mãe de PF/M_E) 
 
Sua mãe abandonou a arrumação da árvore de Natal para jogar ping-pong com ela e 
isso a animou. (PE/F_OP) 

 

Esse investimento é também partilhado pelas mães, porém as atividades 

lúdicas realizadas têm outra dimensão, apesar da criança considerar também 

divertidas. 

 

Às vezes ele pede para eu jogar videogame com ele, mas perde logo a paciência, 
porque eu não sei jogar. Eu aperto todos os botões e vejo no que vai dar, acabo 
perdendo bem rapidinho... (Mãe de PF/M_E) 
 
Ele adora ler. Essa é a atividade que a gente faz juntos. (Mãe de PF/M_E) 
 
Perguntei se havia acabado de acordar, respondeu que tinha ido dormir mais tarde 
porque tinha ficado assistindo a um filme no Netflix com a mãe. (PB/F_OP) 

 

Outras vezes, mesmo aos finais de semana, pudemos observar que os pais 

estavam indisponíveis ou indispostos para realizar atividades lúdicas com os filhos, 

nesses casos a criança deveria encontrar uma atividade que pudesse realizar sozinho, 

ou buscar a companhia dos irmãos, primos ou amigos. São estes também os 

companheiros das crianças que vivem em contexto sócio-econômico mais baixo, já que 

os pais, embora permitam que a criança brinque e considerem isso “saudável” (Mãe de 

PI/F_E), não participam destas atividades, deixando muitas vezes a criança buscar suas 

próprias companhias. 
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Os irmãos e primos, quando presentes, são companhias constantes nas 

brincadeiras dos participantes da pesquisa, embora no caso da diferença de idade ser 

significativa, os interesses mudem e as brincadeiras conjuntas sejam mais esporádicas.  

 

- A gente brinca no quarto, eu e meu irmão dividimos o quarto, então a gente monta 
lego, ou brinca de outra coisa lá mesmo no quarto. (PA/M_OP) 
 
PC foi quem ensinou ao irmão jogar no Club Penguin. É com o irmão que ela joga 
videogame. (PC/F_OP) 
 
- Lá tem uma quadra e um parquinho também. Eu vou de patinete pro parquinho. Tem 
sempre um monte de crianças lá. A minha irmã fica em casa, só no iphone, aí eu vou 
só. (PG/M_OP) 
 
- Ele também gosta de brincar com as primas, aí ele corre, vai pra piscina, ou então 
ficam jogando juntos no videogame. Sempre tem movimento quando as primas estão 
aqui. (Mãe de PG/M_E) 
 
Em outra ocasião contou que não estava indo na casa do irmão porque ele estava com 
raiva dele. Perguntei por que e ele disse que era porque ele tinha batido a moto do 
irmão tentando aprender a pilotar. (PH/M_OP) 

 

Já os amigos quando disponíveis, e por na maior parte das vezes partilharem 

dos mesmos interesses, proporcionam uma série de atividades diferenciadas com teor 

lúdico, que vão desde atividades físicas como as partidas de futebol, quanto a assistir 

filmes juntos ou jogar videogame. 

Casa 4.2: Atividades Lúdicas com os Amigos 

Com esta subcategoria buscamos identificar quais são as atividades lúdicas que 

as crianças desenvolvem quando estão em companhia dos amigos. A ideia subjacente 

a esta subcategoria é que quando os amigos estão presentes são propostas 

brincadeiras que podem realizar em grupo, portanto privilegiando atividades em que 

os participantes divirtam-se juntos, neste caso a internet só seria considerada uma 

opção se pudesse proporcionar momentos de diversão conjunta.  

Nesta perspectiva pudemos observar que quando as crianças estão 

acompanhadas dos amigos muitas são as propostas que surgem para alcançar a 

diversão, mas utilizar a internet como possibilidade lúdica não parece ser uma das 

primeiras opções. Quando o ambiente permite Jogar futebol, tomar banho na piscina, 
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andar de skate, jogar amarelinha são atividades que são associadas à presença dos 

amigos e priorizadas por eles em detrimento de outras opções.  

 
- Qual é a brincadeira preferida com os amigos? 
- Futebol, claro! 
Fala como se não houvesse outra opção e como se eu tivesse feito uma pergunta 
realmente boba e desnecessária. (PA/M_OP) 
 
- Às vezes eu vou pra casa de alguma amiga, ou minha prima, a gente toma banho de 
piscina, fica conversando. (PC/F_OP) 
 
A mãe passou a convidar alguns amigos para virem brincar com ele nos finais de 
semana ou nas tardes de sexta-feira. Quando tinha um amigo em casa PG passava a ir 
brincar na piscina, ou na quadra com a bola. (PG/M_OP) 
 
- Eu brinco de um monte de coisa com os meus amigos. 
- Imagino, e quais são as brincadeiras preferidas? 
- De correr, a gente corre, brinca de pegar as meninas, de jogar bola. (PH/M_OP) 
 
- Sempre que possível eu combino com as mães dos coleguinhas para eles se 
encontrarem e brincarem juntos, quando dá certo ele se diverte muito, principalmente 
se tem piscina. (Mãe de PF/M_E) 
 
- Com minhas amigas, a gente brinca de dançar, fica inventando dança, ou então a 
gente fica aprendendo as danças que a gente vê das bandas. (PI/F_OP) 

 

Para as crianças que vivem em contexto socioeconômico médio/alto quando as 

atividades físicas ou ao ar livre deixam de ser opção a escolha recai sobre atividades 

que os pais consideram “mais calmas” (Mãe de PE/F_OP), como assistir filmes ou jogar 

videogame. 

 
Depois do almoço, como não podiam ir imediatamente para a piscina, PE chamou os 
amigos para jogar videogame. PE mostrou animada que tinha ganhado novos jogos do 
chamado Guitar Hero. (PE/F_OP) 

 
- Quando tem companhia de outras crianças, ele sempre pede para jogarem futebol, aí 
quando cansam vão pro quarto jogar videogame e o jogo preferido é o de futebol... 
(Mãe de PF/M_OP) 
 
- Tia, já vamos subir. Hoje tá todo mundo com preguiça de jogar. 
- Ah, então o que vão fazer? 
- Vamos assistir filme no netflix, na casa do meu amigo. (PA/M_OP) 

 
Passou a tarde inteira brincando com outras crianças na piscina do prédio, com o 
anoitecer, ela teve que sair e, consequentemente, mudar de brincadeira. Ela estava 
acompanhada de um primo um pouco mais velho (acho que com seus 14 anos) e 
ficaram brincando de skate. Após a partida desse primo, ela me chamou para uma 
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nova brincadeira: uma clássica brincadeira com as mãos (uma canção e uma série 
organizada de batidas). (PE/F_OP) 

 

As crianças que vivem em contexto socioeconômico baixo, uma vez 

impossibilitados de sair às ruas, usam as lan houses como opção de diversão com os 

amigos, porém neste caso é necessário realizar investimento financeiro para pagar o 

tempo em que ficam jogando nos computadores, portanto é uma opção restrita há 

poucas ocasiões.  

Os participantes mais velhos estão sempre buscando a companhia dos amigos. 

Neste caso as propostas lúdicas são muito parecidas com as apresentadas 

anteriormente como jogos de futebol para os meninos, banhos de piscina, idas ao 

cinema e passeios nas praças. Porém pudemos observar que quando não estão juntos, 

usam a internet como forma de manter contato. Utilizam os grupos formados nas 

redes sociais ou nos aplicativos de mensagem instantâneas para trocar ideias, 

comentários, piadas, opiniões, colocarem-se de acordo para passeios. Ou apenas para 

dizer que estão presentes. É uma forma de estarem juntos, mesmo separados, 

portanto a internet passa a ser o meio que viabiliza momentos de diversão com os 

amigos. 

 
- Eu gosto de ficar com meus amigos; a gente combina de ir para a piscina, ou pro 
shopping, ou o cinema. (PC/F_OP)  
 
- Fico conversando com meus amigos. 
- Conversando como? Pelo telefone? 
- Não, a gente usa mais os grupos do facebook, ou então, o whatsapp pra combinar 
alguma coisa. 
- Que tipos de coisas? 
- A gente combina de jogar, de ir ao cinema, de fazer os trabalhos da escola. Essas 
coisas... (PD/M_OP) 

 

A necessidade de utilizar a internet para estar em contato com os amigos se 

manifesta quando as crianças estão em casa, ou em trânsito entre a escola, casa, 

atividades extraescolares, mesmo quando acabaram de se despedir, ou vão encontrá-

los em breve, ou seja, são nos momentos em que as crianças estão sem companhia 

para brincar ou se divertir. 
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Casa 4.3: Atividades Lúdicas Individuais 

Com esta subcategoria procuramos identificar quais são as atividades lúdicas 

que as crianças desenvolvem quando estão sozinhas. Parte dos participantes da 

pesquisa não possuem irmãos (seis entre doze crianças) e mesmo as crianças que 

possuem irmãos, em determinados períodos do dia ficavam sozinhas, portanto 

buscamos conhecer quais as brincadeiras que elas desenvolvem quando os primos, 

amigos, colegas da escola, ou qualquer outro grupo de pares, não estão presentes.  A 

ideia subjacente a esta subcategoria é que uma vez sem companhia as crianças 

buscam divertir-se com os recursos tecnológicos que o contexto apresenta, dentre eles 

os computadores e tablets. Portanto a internet passaria ser um recurso lúdico 

procurado pelas crianças.  

Os participantes de classe social baixa, quando estão sem companhia para 

brincar recorrem a atividades lúdicas que podem realizar dentro de casa, porém 

ocasionalmente encontram outras atividades lúdicas que podem desenvolver nas ruas. 

A televisão é um dos recursos mais presentes, e que as crianças utilizam para o 

entretenimento, porém não é o único, quando os computadores estão acessíveis 

também são parte das opções das crianças, além das brincadeiras infantis tradicionais, 

como brincar de boneca ou soltar pipa. 

 

- E quando você está sozinho? 
- Eu assisto televisão. 
- Na casa do seu avô também? 
- Lá eu assisto televisão ou brinco de computador. (PH/M_OP) 
 
- O que você faz para se divertir em casa? 
- Brinco com a minha boneca ou fico assistindo desenho, ou a novela. (PI/F_OP) 
 
- Com quem você vai empinar a pipa? 
- Sozinho. Precisa de ninguém, não.(PJ/M_OP) 

 

Os demais participantes da pesquisa possuem computadores em casa, muitas 

vezes próprios e com acesso contínuo à internet, portanto esta opção é mais acessível 

e concorre diretamente com a televisão e o videogame quando as crianças estão sem 

companhia para brincar.  

 



207 
 

PG é um garoto que não conversa muito, quando chega da escola liga a tevê e fica 
assistindo até chamarem para almoçar. A tevê da sala fica ligada durante toda à tarde. 
PG tem num espaço da varanda outra tevê com o videogame conectado, um 
NintendoWii. Ele tem também um Nintendo DS, que é um videogame de bolso, que no 
início das observações ele levava para todos os lugares que ia. PG gosta muito de jogar 
videogames, quando não está fazendo a tarefa , ou está assistindo a televisão, ou 
jogando. O que varia é o suporte do jogo: o ipad, ou o club penguin no netbook, ou o 
Wii ou o Nintendo DS. (PG/M_OP) 

 
Em nenhuma ocasião, durante as observações realizadas, PB teve companhia de outras 
crianças para brincar em casa. Normalmente, as atividades que desenvolve durante a 
tarde são individuais, poderia mesmo dizer solitárias, como brincar na internet com 
joguinhos online, acompanhar os blogs de moda, ou pesquisar modelos de scrapbook 
na internet. Quando tem material disponível ele faz cartões e álbuns de fotografia 
utilizando o scrapbooking. Além disso, passa o restante da tarde assistindo televisão. 
(PB/F_OP) 
 
Quando cheguei à casa da PE, ela estava no quarto, assistindo TV, uma série da Disney 
chamada No Ritmo e, ao mesmo tempo, jogando em um site chamado ClubPenguin, 
também da Disney. Enquanto jogava com o pinguim nas diversas atividades dispostas 
no site, PE ainda ria das piadas feitas pelos personagens da série da TV. Logo ela 
cansou do jogo, me chamando em seguida para acompanhá-la a piscina. (PE/F_OP) 

 

Foi interessante perceber que algumas crianças consideram a leitura como 

possibilidade de diversão, demonstrando prazer em realizar esta atividade, que para as 

crianças mais velhas é essencialmente individual. Quando a criança é mais nova os 

livros também podem ser tornar um objeto lúdico, porém o prazer envolve a atividade 

de ouvir as histórias serem contadas.  

 

Ele também estava lendo a coleção de Percy Jackson, personagem de livros infanto-
juvenis, que conta a história de um garoto que é um semideus, filho de Posseidon, só 
que a história se passa nos dias de hoje e nos Estados Unidos. 
- Você assistiu ao filme?  
- O livro é muito melhor, tia. Não tem nada aver com o filme. 
- Sério? Vale a pena ler o livro? 
- Vale.  
 
- Eu gosto muito de ler, você gosta também? 
- Eu gosto. Qual o livro que você tá lendo? 
- No momento nenhum. Você me recomenda algum? 
- Tem o da Deldora Quest ou o do Rangers. 
- Não conheço o do Rangers, é legal? 
- É muito massa, mas eu ainda não terminei. Quer levar um emprestado. (PF/M_OP) 
 
Depois de ler o primeiro livro da série, PF pediu que eu contasse a história. Sempre 
atento perguntou todos os detalhes. No final da história, propomos um desafio. 
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Enquanto eu lia todos os 10 livros da série ele teria que ler o segundo. O desafio foi 
posto, porém PF se divertia em escutar as histórias dos livros que eu lia.(PF/M_OP) 
 
- Ele adora ler! Essa é a atividade que a gente faz juntos. Ou eu leio para ele, ou cada 
um lê seu livro, mas no mesmo momento, sempre antes de dormir. Ele lê bastante, 
tem algumas coleções que ele vai pedindo que a gente compre, como o da 
DeldoraQuest que ele tem todos os livros. Nem terminou ainda a série três, mas eu já 
comprei todos os livros pra ele. Os da série “Como Treinar o seu Dragão” ele amou. 
Leu toda. Agora ele está com uma coleção de suspense para criança, eu nem lembro o 
nome direito, acho que é alguma coisa como “ARua do Susto”, não sei... (Mãe de 
PF/M_E) 

 

Dentre as atividades lúdicas que a criança desenvolve, quando ela acessa a 

internet e procura diversão pode encontrar jogos de todos os tipos. Pudemos observar 

que alguns deles tinham uma estrutura simples e repetitiva, como os jogos de vestir as 

princesas ou fabricar bolos; outros jogos eram desenvolvidos em rede, com cenários e 

personagens mais elaborados permitindo o jogo entre vários jogadores. Este tipo de 

jogo introduz um novo elemento no contexto lúdico das crianças. O companheiro não 

identificado, ou desconhecido, com quem é possível brincar enquanto estão em casa, 

sozinhas. 

Casa 4.3: Atividades Lúdicas Virtuais com Desconhecidos. 

Esta subcategoria traz como objetivo compreender como a criança se relaciona 

com os jogadores desconhecidos, quando acessam jogos online em rede. Dos 

participantes da pesquisa, a metade participava de jogos online com múltiplos 

jogadores, notadamente o jogo Club Penguin. Consideramos interessante olhar mais 

de perto essa subcategoria para entender em que dimensão esses jogadores podem se 

tornar companheiros de jogos. Esta subcategoria está relacionada à subcategoria 

anteriormente discutida: ambientes virtuais. 

Como anteriormente salientado, as crianças menores não visam à companhia 

de outros jogadores quando acessam aos jogos em rede. O interesse estava na 

proposta do jogo, que oferecia várias possibilidades de diversão num mesmo 

ambiente, a ilha do Club Penguim. As crianças exploravam o jogo na intenção de 

ganhar moedas para trocar por objetos e vestuário dos catálogos, além disso, as 

brincadeiras propostas no cenário do jogo eram essencialmente individuais como fazer 

o pinguim dançar num determinado ritmo, pescar, andar num vagão de mina sem sair 
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do trilho. Os outros jogadores, apesar de presentes no ambiente do jogo eram em 

grande parte ignorados. Apenas uma vez ou outra, quando uma das crianças recebia o 

convite de amizade de outro pinguim buscava saber alguma informação sobre ele que 

estivesse disponível no jogo, tal como os itens que possuía e como era sua casa.  

 

- Vamos ver se ele é assinante? Aí a gente pode conhecer a casa dele. (PG/M_OP) 

 

Já as crianças maiores estabeleciam outro tipo de relação com os jogadores 

desconhecidos. Embora buscassem o jogo como forma de diversão, também buscavam 

interagir com os outros jogadores, apesar de não ser a prioridade do jogo. Esta 

interação acontecia utilizando o menu de frases prontas que o jogo disponibiliza em 

seu modo seguro. São frases trocadas entre os pinguins, tais como: 

 

- Oi! 
- Quer ser meu amigo? 
- Vamos brincar? 

 

Contudo, poucas vezes acontecia de fato um diálogo, pois os pinguins iam e 

vinham no jogo, passando de uma atividade a outra rapidamente. Os outros 

participantes que brincavam com os jogos em rede, também costumavam acessar 

jogos em que a relação com o jogador desconhecido se dava de forma diferente. Foi 

possível observar que em alguns jogos as crianças deveriam formar equipes com 

pessoas que estivessem online naquele momento para poder entrar e caminhar no 

jogo, ou ser acompanhados no desenvolvimento do jogo por outro jogador que 

assume o papel de “mentor”, embora as crianças não soubessem qual era de fato o 

papel deste jogador, pois não interferia em suas ações.  

 
- Tia, esse é o meu mentor. 
- Ah, e o que ele faz? 
- Sei lá, ele fica aí, mas eu tenho que ter um. Antes era outro, aí eu acho que ele saiu 
do jogo e ficou esse. 
- E qual é o critério para ser um mentor de outro jogador? 
- É que ele tem que ter muitos pontos no jogo. Eu acho...  (PA/M_OP) 

 

Neste contexto pudemos perceber que os jogadores desconhecidos são vistos 

pelas crianças como elementos que tornam o jogo possível, do tipo “tem que ter” ou 
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“tem que ser assim para poder jogar” (PA/M_OP), tal como outros objetos que 

costumeiramente eles encontram neste tipo de jogos, como armas, tesouros, inimigos. 

A Casa 4: 

O percurso traçado na casa 4 nos fez perceber que os contextos sociais em que 

as crianças estão inseridas tem implicação também na construção das relações que as 

crianças estabelecem durante as atividades lúdicas.  

Para as crianças que vivem um contexto socioeconômico em que o poder 

aquisitivo é baixo, que usam os espaços públicos para brincar, têm como principal 

companhia de brincadeiras os amigos ou os vizinhos, ou as outras crianças da região 

que em determinado momento se encontram, formam grupos e se divertem com 

aquilo que o contexto dispõe. Os irmãos e primos que moram na vizinhança são 

companheiros de brincadeiras que se estendem também para dentro de casa. Os pais 

não foram apresentados pelas crianças como companheiros nestas atividades, nem 

mesmo aos finais de semana, apesar do esforço em proporcionar aos filhos momentos 

de diversão como as idas às praças, parques, lan houses e das brincadeiras serem 

consideradas “coisas normais de criança” (Mãe de PI/F_E).  Nos espaços internos das 

casas e comércios, adultos e crianças usam a internet como possibilidade de atividade 

lúdica que desenvolvem sozinhas e quando o recurso está disponível.  

Para as crianças de classe social média/alta a internet está sempre disponível 

como recurso lúdico. Este recurso é também utilizado, na maioria das vezes, quando a 

criança não tem companhia para brincar. Apesar da possibilidade de interagir com 

outros jogadores online, a criança não busca esse recurso para estabelecer relações 

sociais, mas contempla esses elementos como mais uma peça do jogo. Provavelmente 

por estar sempre disponível, as crianças recorrem à internet com a mesma 

familiaridade que recorrem aos videogames ou a televisão, elementos que permitem 

momentos de diversão e entretenimento mesmo quando as crianças estão sem 

companhia. Este cenário muda com a chegada de outras crianças, amigos e 

companheiros de brincadeiras que provocam a adesão às mais diversas atividades 

lúdicas, ampliando o território explorado para além das salas e quartos, deixando os 

computadores e videogames como apenas mais uma opção em meio a todas as outras. 

Os pais, apesar das jornadas exaustivas de trabalho, reconhecendo a importância que 
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as brincadeiras têm para o desenvolvimento dos filhos, buscam proporcionar 

oportunidades para que as crianças desfrutem de diversas possibilidades lúdicas, até 

mesmo apontando as atividades ao ar livre como mais apropriadas; sendo os finais de 

semana o período em que se permitem participar mais ativamente dessas atividades 

como ir à praia, surfar com o filho, ir junto ao cinema, jogar futebol ou ir ao estádio. 

Embora a maioria das atividades propostas pelos pais esteja vinculada a passeios, 

quando a atividade se desenvolve em casa, os pais também procuram designar um 

pouco de tempo para estar com os filhos, jogar videogame ou testar uma nova receita. 

Os pais também reconhecem a importância das brincadeiras com os amigos para o 

desenvolvimento das relações sociais da criança e, em parte por isso noutra parte para 

ter um pouco de tempo para descansar, proporcionam encontros para que as crianças 

possam brincar e se divertir juntas; uma vez que, quando presentes as crianças dão 

preferência às brincadeiras desenvolvidas entre seus pares.  

A organização do tempo para descansos e brincadeiras implica em levar em 

consideração outros intervalos de tempo empregados nas demais atividades 

cotidianas, não só das crianças, mas também das pessoas que convivem com elas, 

numa intricada rede de horários e disponibilidades. Foi com o objetivo de conhecer 

mais de perto como esta rede é tecida para a criança que propomos que o traçado do 

nosso percurso passasse pela casa 5: a agenda extraescolar. 

CASA 5: Agenda Extraescolar 

Propomos percorrer a casa 5 com o objetivo de identificar como é realizada a 

distribuição das atividades rotineiras da criança no período em que ela não se 

encontra na escola, e que intervalo de tempo, nesta agenda, é disponibilizado para as 

atividades lúdicas. Esta categoria foi proposta na perspectiva de confrontar a ideia de 

que a criança estaria desenvolvendo inúmeras atividades complementares às 

atividades escolares, restando pouco tempo para brincadeiras e outras atividades 

lúdicas. Realizar ou não determinada atividade implica em construir com ou para a 

criança uma agenda de compromissos a cumprir. Essa sutil diferença entre o ‘com’ e o 

‘para’ sugere buscar, em primeira instância, identificar se a criança possui autonomia 

para decidir que atividades deseja realizar. 
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Casa 5.1: Autonomia no Gerenciamento das Atividades 

Com esta subcategoria buscamos identificar se a criança tem autonomia para 

decidir o que vai fazer com o tempo que tem fora da escola. Pensamos no tempo 

extraescolar uma vez que frequentar a escola é uma atividade obrigatória no Brasil 

para todas as crianças a partir dos quatro anos de idade, portanto partimos do 

pressuposto que a criança não tem autonomia quanto à decisão de ir ou não a escola. 

Além deste fator, a própria escola se encarrega, a partir dos projetos pedagógicos 

desenvolvidos, de organizar os horários de aulas e outras atividades, inclusive os 

horários das brincadeiras, o que deixa pouca margem de autonomia para as crianças. 

Uma vez saindo da escola, nos perguntamos quem decide o que a criança faz do seu 

tempo. 

Os participantes que vivem em contexto socioeconômico baixo, não reclamam 

da falta de autonomia. Como vão à escola pela manhã, passam um período da tarde 

sem compromissos. Nesse intervalo podem decidir de que vão brincar, sendo que 

parte dessas brincadeiras é realizada em espaço público próximo de suas casas e em 

companhia de outras crianças. Entretanto, ainda durante a tarde, as crianças investem 

um determinado número de horas (aproximadamente 2 horas) em aulas 

complementares, que chamam de “reforço escolar”, cujo objetivo é de acompanhar a 

realização das tarefas de casa e revisar os conteúdos trabalhados na escola no período 

da manhã, ou participando de cursos de curta duração como aulas de línguas ofertadas 

por organizações sociais. A participação nas aulas de reforço não é decidida pela 

criança, mas imposta pelos pais que buscam aumentar as chances dela se sair bem em 

seu percurso escolar. Tampouco a participação em cursos extras é decidida pelas 

crianças, sendo colocada como forma de ocupar o tempo com alguma coisa útil.  

 

- Ora, pelo menos ele tem alguma coisa pra fazer em vez de ficar zanzando por aí pelo 
meio do mundo. (Mãe de PJ/M_OP) 

 

Retornando para casa, a criança perde parte da autonomia que havia durante à 

tarde para ir e vir, pois com o anoitecer redobram os cuidados com a segurança e as 

ruas tornam-se potencialmente mais perigosas.  

 
- Eu não gosto de brincar na rua de noite. 
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- Não? Mas por quê? 
- É perigoso, tia. A gente nem sabe quem anda por aí.  
- Mas você não anda sozinha de tarde? Até leva seus primos pro reforço, pra escola? 
- É diferente, a noite dá medo, tem um povo esquisito na rua... (PK/F_OP) 

 

As crianças de classe média/alta já não têm autonomia nas idas e vindas pela 

cidade. As tardes são mais compromissadas com horários para cada atividade bem 

definidos, inclusive o horário da brincadeira, estabelecendo uma rotina a seguir 

durante a semana, mas que não se estende aos finais de semana. Os pais levam e 

trazem as crianças entre as diversas aulas extras que fazem, enquanto as atividades 

lúdicas são desenvolvidas nos espaços restritos de suas residências e seus anexos, 

como áreas de lazer dos prédios e condomínios, dos quais elas não têm permissão de 

sair. 

 
- Daqui a pouco a mamãe vem pra gente ir pro conservatório. Eu tenho flauta toda 
terça e quinta.  
- Deve ser legal. 
- É... Eu gosto, só acho chato porque a gente leva um tempão no trânsito... É longe pra 
caramba. (PA/M_OP) 
 
- Eu posso ir brincar? 
- Já terminou a tarefa? 
- Já. 
- Então tem que tomar banho, depois a gente vai brincar na quadra. (PG/M_OP) 

 

Com relação à escolha das atividades, pudemos perceber que a autonomia das 

crianças é relativa. Os pais colocam a importância em desenvolver outras atividades e 

as crianças decidem o que querem fazer. Cabe aos pais tentar encaixar a vontade da 

criança nos horários disponíveis  

 
- Nas sextas-feiras ela faz teatro na escola. É a única coisa que ela gosta nessa escola 
nova. Já tentei colocar na dança, ou no inglês, mas ela não quis. Então quando chega 
da escola ela faz a tarefa, depois ela inventa alguma atividade, ou ler ou escrever, ou ir 
assistir televisão. (Mãe de PB/F_E) 
 
- Meu irmão tá fazendo violão. 
- E você não quis fazer com ele? 
- Eu não, eu já tô fazendo natação. Tá bom demais. (PA/M_OP) 
 
- Eu queria ir para a academia, mas minha mãe só chega do trabalho já de noite, aí fica 
difícil ainda sair para fazer ginástica. Acabou que nem deu certo. (PL/F_OP) 
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Também ao escolher as brincadeiras a autonomia das crianças é ponderada. No 

que se refere a propor alternativas e apresentar possibilidades de atividades lúdicas, 

elas têm bastante liberdade, porém algumas vezes essas propostas são ponderadas 

pelos pais, sobretudo se oferecem algum risco à saúde ou à segurança da criança. 

 

- Posso voltar pra piscina? 
- De jeito nenhum, o sol está muito forte e você acabou de almoçar. (PE/F_OP) 

 

Aos finais de semana os pais tentam priorizar a agenda social das crianças com 

passeios, participação em festas de aniversários e tempo livre para brincar, dando um 

pouco mais de autonomia para que a criança diga o que deseja fazer.  

 

PE estava no almoço com a visita da tia, mas tinha um convite de aniversário para ir, 
de um amigo do colégio, que estava completando 10 anos. Ela falou animada, 
mostrando no convite que iria ter piscina e jogos.Por muitas vezes a mãe dela veio no 
quarto perguntando se ela realmente queria ir ao aniversário e em todas as ocasiões 
ela respondeu que sim. (PE/F_OP) 

 

A autonomia das crianças de classe social média/alta no gerenciamento das 

atividades que realiza está, portanto comprometida pela percepção de risco, pelos 

horários dos adultos e pelo tipo de atividade disponível, porém pudemos perceber que 

aos finais de semana essas crianças negociam a programação da família, fazendo com 

que suas propostas sejam ouvidas e consideradas pelos pais. 

 

- Pai, vamos surfar amanhã? 
- Você vai querer ir mesmo? 
- Vou. 
- Então, olha lá, vai ter que acordar cedo. (PF/M_OP) 

 

Porém, decidir se vai ou não fazer atividade extra não é negociado. Os pais 

consideram importante para a formação da criança que ela desenvolva outras 

competências, que não são necessariamente trabalhadas na escola, ou que são 

trabalhadas de forma insuficiente. Assim, as aulas extras supririam essa demanda. São 

aulas de arte, línguas ou de esportes, que têm como objetivo proporcionar uma 

educação completa para a criança. A existência de uma agenda infantil extraescolar já 

é considerada tão comum, que o contrário causa estranheza. 
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- Mas suas filhas não fazem nada?! (Mãe de PC/F_E) 

 

Casa 5.2: Compromissos Rotineiros Educativos 

Identificar com que tipo de atividade a criança está preenchendo o seu tempo é 

o objetivo desta subcategoria. Consideramos como compromisso rotineiro educativo 

todas as aulas frequentadas com regularidade pelas crianças, durante a semana, em 

horários diferentes daqueles destinados à escola.  

Como apontado, os participantes da pesquisa que frequentam a escola pública 

e vivem em contexto econômico de baixo poder aquisitivo, comprometem apenas 

algumas poucas horas de suas tardes em aulas complementares à escola. A 

preocupação dos pais está centrada no acompanhamento escolar, assim as aulas de 

reforço funcionam como uma espécie de nivelamento entre aquilo que está sendo 

transmitido pela professora, e aquilo que a criança está aprendendo. No resto da tarde 

as crianças decidem o que vão fazer e de que vão brincar, em casa ou na rua.  

Já os pais dos demais participantes se esforçam para que a criança desenvolva 

atividades complementares, pois consideram os conteúdos trabalhados pela escola 

insuficientes para proporcionar as habilidades necessárias para um profissional do 

futuro bem sucedido; portanto procuram compatibilizar os horários dos filhos, com 

seus horários e os de oferta das atividades, permitindo que a criança escolha entre 

aquelas que se encaixam nesses parâmetros. 

 

- Não gosto muito de ocupar todo o tempo deles com aulas, mas algumas considero 
essenciais para a formação complementar deles, como a música e o esporte. (Mãe de 
PA/M_E) 
 
- Eu morava bem perto de uma academia, lá eles faziam futebol. Agora que me mudei 
para esse apartamento ficou um pouco mais longe, mas eu tento mantê-los, pois eles 
gostam muito mesmo. (Mãe de PA/M_E) 
 
A rotina de PA havia mudado um pouco, continua tendo aulas pela manhã, faz a tarefa 
no início da tarde, porém já não tem aulas de flauta. O conservatório sendo muito 
longe e com horários restritos não foi possível encaixar com os horários da mãe. Agora 
ele faz aulas de natação duas vezes por semana. (PA/M_OP) 
 
PD é um rapaz muito ocupado, vai a escola pela manhã, a tarde faz as tarefas, 
frequenta aulas de inglês e violão. Na escola participa de um projeto de robótica, em 
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que constrói robôs e protótipos de carrinhos com peças de montar (lego) e controle 
remoto. (PD/M_OP) 
 
- PF vai à escola de manhã. A tarde faz a tarefa. Depois ele tem aulas de capoeira, 
natação ou futebol, depende do dia. Tem dia que ele faz capoeira e futebol e no outro 
a natação. A escola dele é bilíngue, então ele já faz inglês durante as aulas. Ele tem 
uma vez por semana sessão com a fonoaudióloga, pois tem um probleminha na fala, 
ele tem a língua presa igual ao pai. (Mãe de PF/M_E) 
 
- Ela estuda na turma olímpica, então eles têm muita aula extra, preparando para as 
olimpíadas de matemática, ou de redação, que são as que ela participa. Quando ela 
chega em casa, vai fazer a tarefa. Sempre tem muita coisa, às vezes ela termina já de 
noite. Duas vezes por semana ela faz aula de inglês, que começa no final da tarde. 
Quando não dá tempo terminar a tarefa, ela retoma voltando do inglês. É uma 
angústia, essa história de tanta tarefa, mas ela não quer sair da turma olímpica de jeito 
nenhum, e ainda fica chateada se não estiver entre os três primeiros alunos da turma. 
Ela faz voleibol duas vezes por semana, à noite. Aí já não dá problema com as tarefas, 
pois como começa mais tarde dá tempo finalizar antes. Ah, ainda tem o hip hop que 
ela faz nas sextas feiras a tarde na própria escola.  Eu acho muita atividade, o pai 
também, ele vive dizendo para diminuir as atividades dela, mas no fundo gosta que a 
menina participe da turma olímpica. (Mãe de PC/F_OP) 
 
  

Durante o ano de 2012, PL estava estudando nos dois turnos. Ia à escola pela manhã e 
nas tardes e nas manhãs de sábado ia ao curso preparatório para o concurso do 
colégio militar. PL não queria estudar no colégio militar, mas os pais acreditavam que 
era uma boa opção. (PL/F_OP) 

 

Embora as crianças tenham muitas atividades durante o dia, o que parece 

incomodá-los não são as aulas complementares, pois na maioria das vezes são 

escolhidas por eles, mas as tarefas de casa que a escola envia; que devem retornar 

respondidas no dia seguinte.  

 
- Eu tenho um exagero de tarefas. Eu vivo afogada num mar de tarefas. (PC/F_OP) 
 
- É muito chato. Eu odeio fazer tarefa, porque precisa fazer tarefa, a gente já faz na 
escola! 
PF se levanta muito, afirma que está com fome, procura o que comer, vai ao banheiro 
diversas vezes, até que entre uma levantada e outra vai fazendo a tarefa até terminar. 
(PF/M_OP) 

 
- Esses livros que a escola passa são um saco! 
- Mas eu pensei que você gostasse de ler, seu armário é cheio de livros... 
- Eu gosto dos meus livros, não os da escola. Esses eu só leio porque é o jeito! 
(PL/F_OP) 
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Apesar da agenda das crianças comportarem várias atividades diárias, os pais 

reconhecem que a brincadeira deve também ocupar um espaço na rotina da criança 

embora, na maioria dos casos, primeiro venha a obrigação, depois a diversão. Mas em 

algumas ocasiões eles privilegiam os momentos de brincadeira e diversão em 

detrimento das atividades cotidianas, principalmente quando há a oportunidade de 

um passeio diferente ou a visita de amigos para brincar.  

 
- Quando eles terminam as tarefas podem ir brincar. (Mãe de PA/M_E) 
 
 - Hoje eu nem me preocupei com as tarefas, ficou pro final de semana, pois a 
algazarra é grande. Ia ser difícil fazer com que eles sentassem para estudar. (Mãe de 
PA/M_OP) 
 
- Eu combinei com a mamãe que depois do almoço eu dou uma descansada, aí depois 
eu faço a tarefa, depois eu posso fazer o que quiser. (PB/F_OP) 
 
Outra forma de sair da rotina das atividades extras é quando surgem os convites para 
eventos sociais, principalmente festas de aniversários e visitas aos amigos. Estes 
compromissos são vivenciados pelas crianças com expectativa. 

 

Casa 5.3: Compromissos Sociais 

Compreendemos como compromissos sociais os eventos em que as crianças 

são convidadas a participar e que são considerados como atividades delas mesmo. 

Buscamos nesta subcategoria identificar se esses eventos sociais são considerados 

como possibilidade de atividade lúdica. Identificamos que três categorias de eventos 

são os mais presentes nas agendas infantis: as festas de aniversários, os encontros com 

os amigos e as reuniões familiares. 

Para as crianças de classe social baixa, os eventos sociais não fazem parte de 

uma agenda. Por terem liberdade de movimentos, saírem às ruas sozinhas para 

brincar, sem dependência dos adultos, não há necessidade de estabelecer horários e 

datas para encontrar os amigos. O mesmo acontece com a possibilidade dos encontros 

familiares, pois eram percebidos como rotina para a criança, como visita ao pai 

durante o final de semana, ou passar a tarde na casa do avô ou do irmão mais velho. 

Mesmo não sendo considerado um evento social, essas visitas traziam algumas 

possibilidades lúdicas para as crianças, pois ofereciam algo que não era possível no dia 

a dia, como jogar no computador do avô ou do irmão, ou acessar a internet na casa do 
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pai. Apenas as festas de aniversários dos amigos eram consideradas como 

compromissos especiais, nos quais se envolviam tanto as crianças como os pais.  

 
- Sábado a gente vai pro aniversário da minha amiga.  
- E aí? Vai ser legal? 
- Claro! Vai ser da Barbie. 
- Tô vendo que você gosta da Barbie. 
- Eu gosto.  
- Quem vai te levar? 
- Vai todo mundo. 
- Todo mundo, quem? 
- Minha mãe e meu pai, né tia! (PI/F_OP) 

 

Os aniversários são também eventos sociais esperados, programados e 

desejados nas agendas das crianças de classe social média/alta. Regularmente os 

convites aparecem nas agendas infantis, ajustando também as agendas dos adultos 

que devem acompanhar as crianças menores ou pelo menos deixá-las no local da 

festa. 

 
- Esse final de semana vai ser massa. 
- E por quê? 
- Tenho três aniversários para ir. 
- Três, no mesmo dia? 
- Dois no sábado e um no domingo 
- São seus amigos? 
- É. Um aqui do prédio, os outros são meus amigos da escola.  (PF/M_OP) 
 
- Eu vou ter que dar um jeito dele ir para todos. Ele não quer deixar nenhum de fora. O 
daqui do prédio é tranquilo, pois é só descer, eu não preciso ficar lá. Mas os outros... 
Não tem jeito, vou ter que acompanhar. (Mãe de PF/M_OP) 

 

Durante o período das observações três desses participantes comemoraram 

seus próprios aniversários. As festas foram planejadas com antecedência, com especial 

preocupação em oferecer diversão para os amigos. Apenas uma das crianças, a mais 

velha, não comemorou o aniversário com festa, pois ganhou de presente uma viagem 

para Nova Iorque com a família. 

 
Quando o aniversário de PF se aproxima o pai promete alugar um campo de futebol 
para comemorar o aniversário dele com os amigos. No dia em que decidem isso, PF 
passou uma parte da tarde montando os times. (PF/M_OP) 
 
- O que você vai fazer para o seu aniversário? 
 A mãe de PA que respondeu: 
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- PA quer uma noitada de pizza. Então a gente está combinando contratar uma pessoa 
que vai ensinar as crianças a fazer pizza. Aí cada um faz a sua, a seu gosto. A gente assa 
lá embaixo no fogão do salão.  
- Mas vai ter que ter banho de piscina, né? (perguntou PA) 
- Pode ser. Que tal se a gente der um avental e um livro de receitas de recheios de 
pizza para cada criança? 
- Legal!  (PA/M_OP) 

 

As reuniões de família são eventos que acontecem também com certa 

regularidade aos finais de semana. Para as crianças é um momento em que encontram 

os primos para brincar; esses encontros acontecem normalmente em almoços nas 

casas dos avós. Das oito crianças de classe social média/alta, cinco iam regularmente a 

casa dos avós aos finais de semana. 

 
- A gente almoça na casa da minha avó. Vai todo mundo. 
- Sempre? 
- Não, só no domingo. Sábado eu prefiro almoçar no shopping com a mamãe. 

(PB/F_OP) 
 
- Sábado eu não posso, tem o almoço na casa da vovó. (PF/M_OP) 

 

É a própria criança que tem a iniciativa de convidar os amigos. Quando isso 

acontece, o objetivo é brincarem juntos. Os pais buscam viabilizar os encontros e os 

momentos de brincadeiras das crianças, entrando em acordo com os outros pais e 

muitas vezes fornecendo transporte para os convidados.  

 
- Mãe, posso convidar uma amiga pra vir aqui pra casa na sexta? 
- Depois da escola? 
- É, ela volta com a gente e depois a mãe dela vem buscar aqui em casa, de noite! 
(PC/F_OP) 
 
- Você liga para a mãe dele e combina! 
- E quando é que você quer que ele venha? 
- Eu já te disse! Sexta-feira! (PF/M_OP) 
 
- A gente vai fazer a maratona Harry Potter com os amigos. 
- Quando? 
- Acho que no domingo que vem, quando acabar as aulas, Vai ser a entrada das férias. 
(PA/M_OP) 

 

Entre tantas atividades agendadas, os encontros com os amigosentram na 

programação como forma de romper com a rotina e com a rigidez dos horários das 
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atividades extras. Ainda durante a semana, e especialmente aos finais de semana, as 

crianças dispõem de intervalos de tempo sem compromissos. Compreendemos esses 

períodos como tempo livre em que a criança pode decidir que tipo de atividade quer 

desenvolver. 

Casa 5.4: Tempo Livre 

O objetivo dessa subcategoria é identificar que tipo de atividade a criança 

desenvolve quando não tem nenhum compromisso agendado, nem escolar, nem 

social. Ou seja, compreendemos esse período como tempo livre em que a criança teria 

livre arbítrio para decidir o que quer fazer. 

Pudemos observar que o tempo livre para as crianças está associado aos 

seguintes períodos: os finais de semana, as férias e os intervalos de tempo entre a 

chegada da escola e as saídas para as aulas extras.  

Durante o período letivo, a rotina das crianças de classe média/alta segue mais 

ou menos as seguintes etapas: chegam da escola, almoçam, realizam as tarefas, 

lancham, tomam banho e vão brincar. Os cursos ou aulas extras são normalmente 

encaixados ao final da tarde, depois de terminadas as tarefas de casa, ou seja, no 

período de tempo destinado à brincadeira.  Quando isto acontece, a criança aproveita 

para brincar nos intervalos entre uma atividade e outra ou as brincadeiras se deslocam 

para o horário após as aulas.  Essa rotina não é muito diferente para as crianças que 

ficam em tempo integral na escola, sendo os horários de início e fim de cada atividade 

melhor definidos. 

 
- Ó, sabe aquele jogo que eu te mostrei da vez passada? Eu já consegui juntar um 
monte de coisas. Quer ver? 
- Dá tempo? 
- Dá sim, é rápido... (PA/M_OP) 
 
- Eu já estudei pra prova. A última é amanhã. Tô vendo umas coisas na internet 
enquanto o meu amigo termina a tarefa dele. (PA/M_OP) 
 
Ela me respondeu que quando chegava da escola, primeiro fazia as tarefas, depois se 
não tivesse outra coisa interessante para fazer é que ia brincar no computador, 
perguntei que outras coisas ela gostava de fazer, respondeu que gostava muito de 
fazer "scrapbook", e de escrever histórias.  (PB/F_OP) 
 
- Você acha que passa muito tempo no computador? 
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- Nem dá muito tempo! Só quando eu volto do inglês ou do violão, aí eu janto, depois é 
que eu ligo o computador. Aí ou eu jogo, ou procuro alguma coisa que eu gosto: 
notícias dos filmes, livros, vídeos, baixar música para meu ipod, essas coisas... 
(PD/M_OP) 
 
- Como PE fica em sistema integral, só quando chega em casa é que ela brinca um 
pouco com os colegas do prédio. Às vezes ela sobe direto e vai assistir televisão até a 
hora do jantar. Durante a semana costuma dormir cedo, pois levanta cedo e chega em 
casa bem cansada da escola... (Mãe de PE/F_OP) 

 

Aos finais de semana a programação é bem mais flexível. As crianças negociam 

com os pais as propostas de atividades para usufruir com a família ou amigos, ir à 

praia, cinemas, casas dos amigos, festas de aniversários. Muitas dessas atividades são 

consideradas lúdicas pelas crianças. Quando não há programação a criança usa de seu 

tempo em casa para brincar, assistir televisão, ler, jogar videogame, usar a internet, ou 

seja, é no tempo livre que ela desenvolve as atividades lúdicas que ela gosta, com ou 

sem companhia. Da mesma forma acontece nas férias, quando a criança dispõe de 

mais tempo livre, uma vez que as aulas extras também estabelecem um recesso. As 

viagens em família acontecem com maior frequência também durante as férias, 

contudo não exclusivamente. 

 
Li o primeiro livro nas férias. Aí pedi para o papai me dar toda a coleção. Ele disse que 
só me dava o seguinte se eu terminasse o primeiro. Eu estou lendo Mar de Monstros, 
mas já estou quase terminando. Aí eu vou pedir o terceiro.  (PA/M_OP) 
 
 No sábado pela manhã, me disse que costuma ficar brincando no quarto, ou brinca no 
computador, ou fica lendo, ou fica fazendo scrapbook. Quando cansa, ela liga o 
computador, quando cansa, pega um livro para ler. (PB/F_OP) 
 
- No sábado, se tem companhia, ela não sai da piscina. É preciso insistir para ela sair da 
água. Às vezes passa o dia inteiro e só sai de noite. Quando está em casa, a brincadeira 
preferida é o videogame, que ela ama. Ela também gosta muito de assistir televisão, 
tem alguns programas que são os preferidos. (Mãe de PE/F_E) 
 
Os pais tinham concordado em viajar para a Inglaterra e levá-la ao show da banda 
preferida em fevereiro de 2013. PC estava muito feliz com a novidade. (PC/F_OP) 

 

Para as crianças de classe social baixa a ideia de tempo livre não é muito 

diferente. Os participantes da pesquisa também possuem uma parte do horário da 

tarde comprometido; embora a rotina durante o período letivo seja um pouco 

diferente e que as obrigações das crianças incluam alguns trabalhos domésticos, 
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sobretudo para as meninas. Quando as crianças chegam da escola, almoçam e vão 

brincar até o horário do reforço, quando fazem as tarefas escolares. Ao retorno das 

aulas extras, eles voltam para casa, então novamente tem um tempo livre antes do 

jantar, a não ser que tenham que ajudar a cuidar das crianças menores. 

 

- Quando chega da escola ela fica no computador, ou na televisão até a hora de ir pro 
reforço. A avó dela que leva. Ela faz a tarefa no reforço e aí eu sei que está estudando. 
Pelo menos eu sei que ela não fica perambulando na rua, como um monte de menino 
do bairro. A avó fica esperando ela lá, depois ela fica em casa e ajuda a tomar de conta 
dos primos. Isso ela gosta muito, dos primos pequenos. Ela ajuda a minha irmã que 
mora aqui com a gente e a tia, que mora em frente. (Mãe de PK/F_E) 
 

 

Aos finais de semana a programação é mais livre, embora as tarefas domésticas 

continuem sendo uma obrigação para as meninas mais velhas. Ainda que algumas das 

famílias trabalhem também aos sábados, também é possível fazer alguma 

programação ou passeio. As crianças que têm família nas cidades do interior 

aproveitam finais de semana e feriados para viajar. 

 

- No final de semana eu viajo pro interior ou então vou pra casa do meu pai.  
- E o que você faz quando viaja pro interior? 
- Eu brinco na rua, brinco de boneca, tomo banho de rio, pesco... 
- Sozinha? 
- Não com os meninos de lá, meus amigos. (PK/F_OP) 
 
- Em casa ele fica assistindo televisão, mas ele gosta de brincar com os outros meninos 
na rua, de empinar pipa. Todo sábado tem o futebol de manhã. Às vezes tem 
campeonato, é que ele é goleiro do time. De noite tem a pracinha. No domingo ele fica 
com o irmão ou então brincando com os meninos na rua. (Mãe de PJ/M_E) 

 

Uma vez que a criança dispõe de tempo seu, sem compromissos agendados, na 

maior parte das vezes ela utiliza para fazer algo que gosta: programar passeios em 

família, viagens, mas principalmente se divertir, por menor que seja o intervalo de 

tempo destinado a isto. Este fator não difere para as crianças de classes sociais 

distintas, apesar de haver significativas diferenças nos contextos em que vivem. 

A Casa 5: 
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A casa 5 nos mostrou que a criança anda ocupada e que nem sempre ela tem 

autonomia para gerenciar sua agenda diária e seus compromissos, mas ela continua 

buscando prazer e diversão a qualquer momento em que a oportunidade apareça. 

Embora esse fenômeno possa ser percebido nas diversas classes sociais, os 

contextos diferentes fazem com que a forma como as crianças disponham de seu 

tempo seja também diferentes.  

As crianças de classe social baixa vivenciam maior autonomia, pois têm menos 

cursos e aulas extras a realizar e também mais mobilidade nas regiões onde vivem, 

portanto dependem pouco dos pais para realizarem suas atividades, saírem para 

brincar ou encontrar os amigos.  As aulas extras têm como objetivo o 

acompanhamento escolar e a realização das tarefas. O investimento das famílias é 

para que as crianças estudem para passar de ano e progredir na escola. A oferta de 

aulas e cursos extras também é mais difícil, pois dependem das organizações 

comunitárias, já que de outro modo ficaria financeiramente inviável. Os compromissos 

sociais também podem ser vistos como possibilidades de diversão, principalmente as 

festas de aniversários, pois normalmente reúnem muitas crianças e acontecem muitas 

brincadeiras. As reuniões com amigos e familiares, talvez pela facilidade de locomoção 

que as crianças dispõem não parecem mobilizar maior interesse nas agendas infantis, 

pois acontecem corriqueiramente. Da mesma forma, os participantes deste grupo, 

disponibilizam de seu tempo livre para brincar na rua e com os amigos durante o dia, e 

à noite realizar outras atividades em casa como brincar em casa, assistir televisão, ou 

usar a internet, quando possível.  

Para os demais participantes, de classe social média/alta, a autonomia está em 

sugerir o tipo de atividade complementar à sua formação que querem desenvolver. É 

comum que a criança tenha dois ou mais cursos extras durante a semana como aulas 

de línguas, esportes ou artes, para que desenvolvam habilidades que as famílias 

consideram trabalhadas de forma insuficiente nas escolas. Como a mobilidade dessas 

crianças é restrita por motivos de segurança, os eventos sociais são formas 

comumente usadas para diversão. Reuniões de amigos, familiares e participação em 

festas de aniversários passam a ser priorizadas pelas famílias a fim de dar 

oportunidade às crianças para se divertirem em ambientes diversos, além dos passeios 

aos finais de semana e as viagens de férias, muitas vezes sugeridos pelas próprias 
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crianças. Como a agenda destes participantes apresenta maior número de 

compromissos, o tempo livre é qualquer intervalo disponível que aproveitam para 

brincar e fazer coisas de seus interesses, entre elas jogar videogame, acessar a 

internet, ler ou assistir televisão.  

Durante as observações, pudemos perceber que todos os participantes da 

pesquisa, um momento ou outro, acabavam acessando a internet nos períodos de 

tempo livre, o que nos fez questionar que associações eram geradas pelas crianças 

quando usavam a internet, em que condições a internet era utilizada como 

possibilidade lúdica, e se toda atividade realizada na internet é considerada lúdica. 

Com esses questionamentos propomos a última casa a ser percorrida.  

CASA 6: A Internet e as Representações Infantis 

Foi com o objetivo de compreender as representações infantis sobre a internet 

que propomos esta categoria. É no próprio discurso da criança que poderemos 

identificar a forma como ela percebe o uso da internet em determinado contexto, ou 

seja, vamos procurar compreender como ela se posiciona e dá sentido às suas 

experiências com a internet. A ideia subjacente a essa categoria é a de identificar se 

para a criança a internet é divertida, em todo e qualquer contexto e em que dimensão 

a criança percebe as oportunidades e riscos potencialmente envolvidos no uso deste 

instrumento.  

Casa 6.1: Representações Associadas ao Uso Lúdico 

O primeiro campo de representações que buscamos identificar foram aquelas 

que envolviam o uso lúdico da internet. Para percorremos esse campo, 

compreendemos como atividade lúdica aquelas em que a criança se envolvia 

livremente, com prazer, buscando o divertimento, durante um determinado período 

de tempo.  

As crianças participantes da pesquisa consideram a internet como algo 

divertido, mas alguns aspectos fazem com que elas se posicionem de forma 

diferenciada quanto às possibilidades de diversão. As crianças menores buscam a 

internet para brincar, neste caso a internet é utilizada como um brinquedo, da mesma 

forma em que elas recorrem ao videogame quando disponível, com a diferença que a 
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internet disponibiliza muitos jogos ao mesmo tempo e o videogame está limitado aos 

jogos instalados na plataforma.   

 

- E o que tem de divertido no computador? 
- Tem joguinhos. 
- São joguinhos da internet também? 
- São. Eu boto no Friv e tem joguinhos de monte lá. Tem de vestir, de maquiar, defazer 
bolo. (PI/F_OP) 
 
Moderador: E a internet é divertida? 
6: É! 
Moderador: Por quê? 
6: Tem jogos, um monte de jogos. (G2_GF) 
 
 - Então a internet é divertida? 
- É. 
- Mas por quê? 
- Tem joguinhos, né! 
- Tem, realmente, um monte! (PH/M_OP) 
 
- Eu gosto de jogar videogame, ou do dragon city, ou brincar no ipad.  
- Então os jogos no videogame e no ipad são seus brinquedos preferidos? 
- São. (PG/M_OP) 

 

Como visto anteriormente, as crianças maiores também consideram a internet 

divertida, porém apesar de sempre se referirem aos jogos disponíveis, a percepção de 

diversão que o instrumento permite está também associada a outros elementos que 

proporcionam diversão e que não são necessariamente descobertos de forma 

aleatória, mas que são procurados a partir de interesses que a criança tem, como 

músicas, filmes ou ainda atividades que desenvolve em outros contextos.  

 
- O que você costuma fazer para se divertir? 
- Na internet? 
- Também! 
- Ah, na internet eu jogo, jogos para meninas. 
- Como é isso? 
- Você não conhece? 
- Não. Acho que já ouvi falar, mas nunca joguei. Você pode me mostrar? (PB/F_OP) 
 
- Gosto de pesquisar coisas de moda, olhar o que está na moda. Eu sigo um blog de 
moda, a mamãe que me mostrou. É bem legal quer vê? (PB/F_OP) 
 
Perguntei o que estava fazendo, PB me chamou para ver o que tinha encontrado na 
internet. 
- olha só o que eu descobri!  



226 
 

No quarto dela o computador estava ligado, conectado na internet e aberto num site 
sobre scrapbook, o que me fez lembrar a atividade do álbum que ela havia começado 
no encontro anterior. (PB/F_OP) 
 
Quer ver o que descobri na internet?  
Ainda estou aprendendo a usar, mas é bem legal! (PA/M_OP) 
 
5 - Eu jogo no computador. 
Moderador - usando a internet? 
5 – É. Tem uns jogos irados online, mas o meu preferido é o world of warcraft, é um 
clássico. Mas tem o counter strike que é legal, o do pokemom e tem um bocado... 
2 - É mesmo, tem muitas opções de jogos na internet. 
Moderador - Então os jogos é que são divertidos na internet? 
5 - Com certeza! 
2 - Ah, mas tem também uns jogos legais que não são tão violentos. 
1 - Esses jogos de luta são um saco, é só sangue pra lá e pra cá. 
5 - Ei, é só um jogo, ninguém vai sair por aí tirando sangue de ninguém! 
2 - Mas tem outros tipos de jogos, tem o facebook que tem jogos também. 
1 - Para mim o que tem de divertido na internet é que a gente pode postar fotos e 
coisas legais pros nossos amigos. 
3 - Pode baixar música também, ver videoclipes. (G3_GF) 

 

Notadamente para as crianças mais velhas, a diversão está associada a estar 

com os amigos, pertencer e ser reconhecida como parte do grupo, portanto, para 

estes participantes a internet é considerada a forma de viabilizar o contato ente eles a 

qualquer momento, partilhar opiniões e suas experiências com todos, “estar por 

dentro” (PL/F_OP) do que acontece ou acontecerá, seguir as tendências inclusive no 

que se refere aos próprios aplicativos que estão sendo usados no momento na 

internet. Interessante perceber que, para este fim os computadores não são utilizados, 

por serem considerados pouco práticos e não poder ser levados para todos os cantos. 

O ideal nestes casos são os telefones móveis com acesso à internet, pois são práticos e 

atendem a necessidade das crianças estarem conectadas, até a bateria descarregar... 

 

-E a mamãe me perguntou se eu queria um ipad ou um iphone, eu preferi o iphone, 
porque posso usar como telefone também, e fazer um monte de coisa que o ipad faz... 
- Como o que? 
- Tirar fotos, acessar a internet, passar mensagens, escutar música, essas coisas! 
- E com o iphone você pode levar isso pra todo lugar não é? 
- É, fica mais fácil. 
- Entendo. (PC/F_OP) 
 
- É porque eu fico vendo as postagens dos meus amigos e os comentários. 
 Mostrou-me o telefone, aberto no facebook. 
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- Eu participo de três grupos no facebook e também tenho o instagram, aí a gente fica 
trocando comentários e fotos e eu fico acompanhando ou jogando. (PC/F_OP) 
 
- Eu fico conversando com meus amigos. 
- Conversando como? Pelo telefone? 
- Não, a gente usa mais os grupos do facebook, ou então, o whatsapp pra combinar 
alguma coisa. 
- Que tipos de coisas? 
- A gente combina de jogar, de ir ao cinema, de fazer os trabalhos da escola. Essas 
coisas...(PD/M_OP) 
 
 - É porque eu tenho uma conversa com minhas amigas no facebook com o nome XXX 
e eu fiz essa montagem com as nossas ídolas.  Kkk É só do povo da escola. As minhas 
amigas de lá. (PL/F_DE) 
 
- Eu fico no facebook, conversando com minhas amigas. (PK/F_OP) 
 
2 - Eu gosto de ficar online o tempo todo. No meu celular tem internet então eu tô o 
tempo todo online. (G3_GF) 
 
PC está fazendo a tarefa com uma amiga. Durante toda a tarde os telefones estavam 
por perto. De vez em quando eram consultados. As meninas se comunicavam também 
com os amigos da sala que estavam fazendo o mesmo trabalho e pediam ajuda, ou 
davam opinião. 
- Olha a doida colocou essa foto. 
- Ave Maria, que foto mais feia, tem outras melhores.  
- Eu digo pra ela? 
- Diz! Ela pode procurar outras mais bonitas. 

 

Meninos e meninas guardam algumas diferenças na forma como utilizam a 

internet que são reconhecidas por eles próprios. As meninas consideram que os jogos 

violentos são coisas de meninos. Os meninos acham que as meninas usam a internet 

para parecerem populares no grupo.  

 

1 - Eu tenho facebook, mas nem uso tanto. Acho que é só porque tá na moda, aí todo 
mundo tem... 
6 - Já tá é ficando fora de moda, hoje as meninas gostam é do instagram, o negócio é 
saber quantas pessoas gostaram da foto que foi postada. Quanto mais, melhor.  
5 – Besteira. É só pra aparecer, menina adora aparecer...  
2 - E menino não? 
6 - A gente gosta de jogos de ação, de luta, coisa de homem. 
2 - É, até parece que é só isso. 
1 - Homem também gosta de facebook. 
5 - Gosta para postar as coisas legais e compartilhar com os amigos, tipo filme, jogos, 
música, essas coisas. 
1 - menina também gosta disso. (G3_GF) 
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Pudemos observar que a internet é também considerada uma possibilidade de 

passatempo, ou seja, em alguns momentos como a criança não encontra outra 

proposta de atividade para realizar, ou uma companhia para brincar, ela recorre à 

internet como possibilidade lúdica. 

 
- Que momento é legal para jogar? 
- Quando dá tempo, sei não... Quando não tenho nada para fazer, nem tarefa, nem 
inglês, nem outra coisa. (PC/F_OP) 
 
Enquanto a gente conversava PB ficava jogando de vestir uma princesa, escolhendo 
roupa, maquiagem e penteados. O processo de arrumar a princesa ia desde limpar o 
rosto até colocar os acessórios, como num salão de beleza, misturado com loja de 
luxo.  
- E agora, você está se divertindo ou passando o tempo porque não tem nada para 
fazer? 
- Tô passando o tempo com uma coisa divertida... (PB/F_OP) 
 
- Se você tivesse que optar por um tipo de diversão, qual seria? 
- Depende se estou com meus amigos ou sozinho... 
- Como assim? 
- Se eu tô sozinho, a internet sem dúvida. Se eu tô com meus amigos, fazendo alguma 
coisa, tipo assim... jogar futebol, ir pro cinema, aí eu nem me lembro da internet como 
opção. Mas tem muita coisa legal pra descobrir na internet. (PD/M_OP) 

 

Porém, nem sempre a internet é divertida. Embora as crianças usem a internet 

para brincar, jogar, estar com os amigos, ocupar o tempo livre, ajudar a passar o 

tempo de espera ou descobrir coisas interessantes e divertidas;tal qual o brinquedo, 

ela pode também “perder a graça” (PA/M_OP).  

Casa 6.2: Representações Associadas ao Uso Não Lúdico 

O segundo grupo de representações que buscamos identificar foram aquelas 

que estavam associadas ao uso da internet para atividades que não eram consideradas 

divertidas ou lúdicas. Também neste campo, é a criança que poderá apontar quais 

atividades entrariam neste grupo e por que ainda assim são desenvolvidas. 

As brincadeiras infantis estão associadas às atividades que as crianças 

desenvolvem livremente, por prazer. É, portanto uma atividade que não pode ser 

imposta. A diversão na internet também assume esse caráter: ser associada à noção de 

não obrigação. Contudo, algumas atividades que a criança realiza na internet têm 

como objetivo atender a um compromisso ou então assumem um caráter sério, pois 
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buscam uma finalidade produtiva. Nesta perspectiva nem tudo o que a criança faz na 

internet ela considera divertido. Quando a internet deixa de ser divertida a atividade 

pode estar vinculada às obrigações escolares. 

 

- Tem um monte de coisa que a gente pode fazer e se divertir e tem umas coisas que 
não são divertidas. 
- Como assim? 
- Ó, quando eu tenho que fazer uma tarefa chata, que eu não gosto, a internet não é 
divertida.  
- Só nesses casos? _ 
- Acho que é... (PD/M_OP) 
 
- Eu tava começando a pegar o material para fazer a tarefa. 
- Ah bom, então posso te acompanhar? 
- Pode. Só que é muito chato... 
- Chato, por quê?  
- Porque é... 
- Ah bom, então vamos ver essa tarefa... 
O material escolar estava espalhado na mesa. O computador ligado, com a página do 
googleimagens aberta. 
- O que você está pesquisando? 
- Ah, é um trabalho sobre as geleiras, meio ambiente, essas coisas! 
- E você estava pesquisando imagens? 
- É. A professora pediu para a gente levar pelo menos três imagens e fazer uma 
pesquisa, aí, lá na escola, a gente vai montar o trabalho, com a minha equipe. 
(PA/M_OP) 
 
- Você acha legal brincar no computador? 
- Acho. 
- E o que você fez hoje na aula? 
- A tia pediu pra gente escrever coisas de São João e pintar as figuras. 
- E isso é divertido? 
- Muito não. 
- Por quê? 
- É que eu prefiro quando a tia bota os joguinhos. (PH/M_OP) 
 
PJ está muito zangado por que não pôde jogar no computador durante a aula de 
informática. Ele disse que a professora não deixou. 
- Por que ela não deixou? 
- Porque ela é muito chata, fica querendo que a gente faça a atividade besta, que nem 
tem graça... 
- Mas então o que tem graça? 
- Tem uns joguinhos que são mais legais que essas tarefas. (PJ/M_OP) 

 

Porém algumas vezes as tarefas escolares podem se tornar divertidas, embora 

estejam vinculadas às obrigações. Pudemos observar que isto pode acontecer quando 

a criança consegue associar a atividade obrigatória à outra atividade lúdica. Aí não é 
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necessariamente a internet que torna a atividade divertida, mas o significado que ela 

passa a ter para a criança.  

 

PA Tem que fazer uma apresentação na escola sobre um mito de sua escolha. 
Perguntei qual era a matéria, ele respondeu que era um projeto das professoras de 
filosofia e português. O mito que PA tinha escolhido era a historias de Perseu. Ele 
queria montar a apresentação no prezi, então estava buscando imagens de Perseu, 
Medusa, e outras tantas no google imagens.  
PA passou bastante tempo escolhendo a imagem do primeiro slide e montando os 
efeitos do Prezi para que a apresentação “ficasse show!” PA estava bastante 
entusiasmado com o trabalho. Ao mesmo tempo em que descobria os recursos do 
aplicativo de apresentação, também se entusiasmava com a história de Medusa, 
principalmente comparando com a história do personagem do livro que havia 
lido:Percy Jakson e o Ladrão de Raios.  
O pai de PA havia deixado separados dois livros sobre mitologia. Ele ficou curioso com 
a história da Medusa, pois os livros contavam versões diferentes. Imediatamente 
procurou no google mais histórias sobre a personagem. Entrou em vários sites, lendo 
as várias versões. Escolheu uma das versões, justificando que parecia mais verdadeira, 
pois explicava porque Medusa havia se transformado em uma pessoa ruim e vingativa. 
Justificou a escolha dizendo: 
- Ninguém pode ser ruim do nada, né tia? Tem que ter um motivo.  
(PA/M_OP) 

 

A internet também pode gerar frustração e descontentamento, quando aquilo 

que é almejado não é alcançado. Assim como acontece com outras tecnologias, a 

criança gera uma expectativa de que a internet proporcione rapidez e eficácia, porém 

algumas vezes isto não acontece. 

 

- Você sente o verdadeiro ódio quando você está inocentemente atualizando o 
software do seu iPod, ele desconecta por um milésimo de segundo e precisa ser 
restaurado. Beleza. O problema é enquanto você restaura, ele desconecta de novo por 
um milésimo de segundo e precisa ser restaurado novamente. Quando você termina 
de restaurar, ele pede pra você configurar o iPod como se fosse novo, mas dá a opção 
de pegar o backup que você fez no iTunes, só que o iTunes não reconhece o 
dispositivo. Aí você reinicia o computador e consegue conectar pra fazer o backup... e 
demora 40 minutos. (PD/M_DE) 

 

A rapidez, a praticidade e a quantidade de informações são, entretanto os 

argumentos utilizados pelas crianças para associar o uso da internet às atividades 

escolares. Neste caso a internet é representada como uma alternativa às pesquisas em 

livros e revistas, gerando a oportunidade de terminar rapidamente as obrigações e 

poder desfrutar do tempo livre que resta. 
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Casa 6.3: Representações Associadas à Percepção das Oportunidades 

Esta subcategoria tem como objetivo identificar que oportunidades as crianças 

associam ao uso da internet. Consideramos os jogos, brincadeiras e outras atividades 

lúdicas como oportunidades de diversão vivenciadas pelas crianças, que podem gerar 

outras oportunidades e aprendizagens associadas, porém para além desta perspectiva, 

já discutida, a criança evidencia outras oportunidades que direta ou indiretamente 

estão também associadas ao uso da internet.  

Usar a internet para a realização das tarefas escolares é visto pelas crianças 

como uma forma de ganhar tempo. Ou seja, acessando a internet, as crianças 

conseguem encontrar rapidamente as informações necessárias para resolver as tarefas 

de casa, com isso elas podem utilizar o intervalo de tempo disponível, antes de ir a 

uma aula extra ou contemplar outro compromisso de sua agenda, para outras 

atividades que considerem interessantes.  

 

- Você já pesquisou alguma coisa nas revistas e livros? 
- Oh, tia, isso demora muito! Daqui que eu olhe em todas as revistas da casa já perdi a 
tarde toda! (a mãe que está presente balança a cabeça e sorri, mas não comenta 
nada). 
- Perdeu a tarde toda? Mas não seria divertido? 
- Nã, nã, ni, nã, não! (responde rindo). (PA/M_OP) 
 
- Eu faço os trabalhos, apresentações, pesquiso para resolver as tarefas, procuro 
imagens... O papai não gosta muito, ele prefere que a gente use os livros, pesquise em 
revistas, mas agora os livros e as revistas estão na internet, então é mais fácil de 
localizar o assunto nas revistas da internet, do que na prateleira da biblioteca. 
- Você não gosta da biblioteca? 
- Gosto pra caramba, mas às vezes demora muito pra achar o material que a gente 
precisa... Na internet é rápido, é só digitar o assunto e pronto, aparece um monte de 
opções. Tanto a gente encontra o que ler, como as imagens do assunto que a gente 
estiver estudando.  
- Isso realmente facilita as pesquisas para a escola, então você resolve tudo mais fácil e 
termina mais cedo... E depois de terminar a tarefa, com o tempo que você ganhou? O 
que você costuma fazer? 
- Eu gosto muito de montar vídeos, fiz até uma introdução para as apresentações da 
escola que eu postei no facebook. Eu vou aprendendo a usar os recursos e melhorando 
o vídeo. (PD/M_OP) 
 
Moderador: O que é a internet pra vocês? 
4 - como assim? 
Moderador- O que vocês acham? 
4 - É difícil dizer né, acho que nem nunca pensei nessa pergunta. 
3 - Acho que é uma forma da gente conhecer um monte de coisas. (G3_GF) 
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As crianças maiores também percebem a internet como uma forma de 

viabilizar os trabalhos em grupos, permitindo a participação de todos e gerando a 

possibilidade de permitir a aprendizagem colaborativa, mesmo que num grupo restrito 

de amigos. 

 

- A gente combina todos os trabalhos de grupo da escola pelo kik. Quando não dá pra 
gente se reunir, porque cada um tem um horário diferente do outro, aí a gente divide 
o trabalho, cada um faz uma parte e a gente vai enviando pro resto pelo e-mail, ou 
pelo facebook, ou pelo grupo mesmo. Depende do tamanho do trabalho. (PL/F_OP) 

 

Blogs e redes sociais são considerados oportunidades de gerar conteúdo, ou 

seja, são formas acessíveis de mostrar, discutir e divulgar coisas que as crianças 

consideram interessante, portanto são oportunidades de dar voz às crianças sobre 

assuntos os mais diversos, desde assuntos polêmicos e difíceis de serem tratados 

como o bullying, a assuntos mais leves e engraçados, como discussão sobre livros que 

leram e viagens que realizaram.   

 

- Eu resolvi fazer um blog contra o bullying, já tô fazendo. Vou colocar umas 
reportagens e algumas dicas. 
- E como surgiu essa ideia? 
- Ah, sei lá. A gente estava vendo que isso é muito chato! Sem sentido! Aí eu resolvi 
que era legal contribuir pra não ter mais... Quando eu era pequena, lá em São Paulo, 
os meninos ficavam me chamando de chata e magrela e coisas assim e eu não gostava. 
Isso é bullying, né?  Eu vivia chorando por causa desses meninos! Lá na escola a 
professora conversou com a turma sobre o assunto, mas eu achei que ficou faltando 
tempo pra gente perguntar e tirar nossas dúvidas. Eu conversei com a mamãe e ela 
deu a maior força, disse que era uma boa ideia. (PC/F_OP) 
  
- Tia, você gosta de escrever? 
- Mais ou menos. 
- Então por que você não faz um blog? Assim você pode escrever sobre o que você 
gosta de fazer? 
- Para que eu quero um blog? Eu já tentei ter um, mas não consigo atualizar! Eu não 
gosto muito de escrever nele. 
- Posso ver? 
- Claro! Só que eu não lembro a senha. (tentamos várias vezes, mas não consegui 
lembrar minha senha) 
- Tia, vamos criar outro? Eu te ajudo. 
- Me ajuda a montar o blog? Sobre o que vamos escrever? 
- Sei lá! Suas pesquisas! Você não gosta de fazer pesquisa? Você pode colocar as coisas 
da sua pesquisa. 
- É pode ser! (PB/F_OP) 
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Embora as crianças reconheçam algumas oportunidades geradas pelo uso da 

internet, além das possibilidades lúdicas que ela oferece, só foi possível observar esse 

campo de representações no grupo de crianças que utilizam a internet com 

regularidade, ou seja, que possuem computadores, ou aparelhos móveis, e acesso 

contínuo à rede. Ou seja, crianças com melhores recursos financeiros, cujos pais não só 

utilizam como incentivam o uso da internet. São essas mesmas crianças que também 

percebem que a rede pode oferecer alguns riscos.   

Casa 6.4: Representações Associadas à Percepção de Riscos 

Esta subcategoria tem como objetivo identificar se as crianças reconhecem a 

existência de riscos associados ao uso da internet. Embora reconheçamos que existam 

muitas discussões acerca dos riscos que as crianças enfrentam na internet, gerando 

inclusive movimentos sociais a nível internacional por uma internet segura, optamos 

por considerar apenas os riscos relatados espontaneamente pelas crianças, ou 

procedimentos de segurança observados.  

As crianças que utilizam a internet com regularidade parecem ter noção de que 

existem riscos associados ao uso, principalmente das redes sociais, pois os pais 

mantém certas restrições, que são reconhecidas pelas crianças como medidas de 

segurança.  

 
- Sem dúvidas o facebook é o que tem de mais divertido na internet hoje, mas a minha 
mãe, é o tipo da mãe que não deixa o filho pequeno ter facebook. (PA/M_OP) 
 
- No começo minha mãe não gostou muito da ideia, ela pediu para pensar no assunto, 
mas ela acabou deixando. Meu irmão não pode ter uma conta no facebook, a minha 
mãe disse que ele ainda não é muito responsável para isso. (PD/M_OP) 
 
- Eu só uso o e-mail de vez em quando, muito pouco. Não gosto do facebook, pois 
pode ter pessoas perigosas na internet. (PB/F_OP) 

 

Os pais estão também presentes nas redes sociais como amigos dos filhos. Em 

todas as páginas dos participantes da pesquisa, que possuem contas nas redes sociais, 

pudemos perceber que os pais realizam postagens, publicam fotos e fazem 

comentários. Para as crianças menores, os pais são também os responsáveis pela 

abertura das contas e pela manutenção das páginas. Essa presença permite que eles 
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acompanhem os conteúdos postados nas páginas pessoais dos filhos e saibam quem 

são as pessoas que as crianças estão aceitando como “amigos”. 

Com relação aos “amigos” as crianças também reconhecem que não é seguro 

aceitar pessoas estranhas. A maioria dos amigos do facebook das crianças pequenas 

são membros da família ou colegas de classe na escola. As crianças maiores possuem 

uma rede mais extensa de amizades na rede, porém mesmos aqueles que não são 

considerados amigos próximos, foram adicionados por serem pessoas que conhecem 

de algum outro lugar, como filhos de amigos dos pais, ou alunos da mesma escola. 

Possivelmente, o fato dos pais também possuírem contas nas redes sociais, os deixam 

mais atentos quanto às orientações de segurança que devem ser passadas aos filhos. 

 

- Você tem muitos amigos no facebook? 
- Tenho 40 amigos, eu acho.  
- Tudo isso? E você conhece todo mundo? 
- Claro, né tia. Eu não sou louco de ir aceitando todo mundo no meu facebook. Eu só 
coloco no facebook quem eu conheço! (PF/M_OP) 
 
- E como é que você posta? 
- Eu deixo só para os amigos. 
- Por quê? 
- Porque foto é para mostrar pros amigos, não pra todo mundo, só gente famosa que 
mostra foto pra todo mundo! (PC/F_OP) 
 
- Tem os amigos de verdade, e os conhecidos. No facebook tenho muitos amigos, mas 
nem todo mundo é amigo de verdade. 
- Quem são os amigos de verdade? 
- São os que a gente gosta mais, que são legais... 
- E os outros?  
- Ah, eles podem ser legais, mas a gente não conhece tão bem, não fica sempre junto, 
não. 
- Sei... São aqueles que não convivem com a gente, né? 
- Isso mesmo. (PC/F_OP) 

 

As crianças reconhecem que existem outros tipos de riscos vinculados ao uso 

da internet como propagação de vírus ou exposição a críticas quando divulgam ideias e 

opiniões, estando ou não preparados para isso. Os pais, igualmente utilizadores da 

internet, procuram estar atentos aos riscos a que as crianças estão sujeitas, portanto 

podem orientar com maior propriedade sobre as medidas de segurança que as 

crianças devem tomar. 
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- Uma vez o facebook saiu disparando uma mensagem para todos os meus amigos,com 
uma pergunta muito chata, e o pior é que era como se fosse eu. Aí eu tive que passar 
uma mensagem para todos os meus amigos do facebook, pedindo desculpa. (PC/F_OP) 
 
A mãe de PB buscou informações sobre como moderar os comentários do blog que PB 
mantinha, pois ela não aceita bem quando alguém faz comentários desagradáveis, ela 
chora, apaga o comentário e fica triste, sem saber como lidar com a situação. Segundo 
a mãe é uma criança que se socializa dificilmente, não aceita críticas e é muito 
competitiva. (PB/F_OP) 

 

Algumas outras medidas de cautela foram observadas quando as crianças, 

sobretudo as mais velhas, utilizaram a internet: não abrir determinados links ou 

páginas, tomar cuidado com downloads de sites não muito confiáveis ou ainda não 

baixar aplicações pagas.  

A Casa 6: 

O campo de representações que as crianças fazem da internet abrange as 

atividades que elas costumam realizar nesse meio. Partindo da utilização lúdica a 

internet é percebida como divertida; um brinquedo, pois serve para brincar; 

agregadora, pois permite a interação e a comunicação com o grupo de pares e amigos; 

informativa, pois permite partilhar informações e conhecer as tendências; um 

passatempo, pois permite ocupar o tempo livre, assim como é uma alternativa para 

momentos em que a criança não tem companhia para brincar. Porém além da 

perspectiva lúdica, outras atividades são também realizadas na internet cujo objetivo 

não é a diversão. São atividades sérias, associadas a obrigações que fazem com que a 

criança perceba a internet como aborrecida, pois é usada para responder as tarefas 

escolares, mas ao mesmo tempo prática, pois permite a resolução destas tarefas com 

rapidez. Às vezes, a criança considera que utilizar a internet pode ser frustrante, 

quando não se alcança rapidamente o resultado esperado. Essas representações foram 

resultado das vivências das crianças de classe social média/alta, que utilizam a internet 

também como instrumento de trabalho. 

Das oportunidades compreendidas pelas crianças podemos identificar que elas 

percebem a internet como forma de ganhar tempo com as tarefas escolares, ao 

mesmo momento em que torna possível conhecer muitas coisas; assim como forma de 

gerar colaboração nos processos de aprendizagem entre os pares e, sobretudo uma 
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oportunidade de ter voz e poder manifestar suas opiniões, divulgar suas ideias e 

pensamentos. Embora, a internet também ofereça riscos. Neste sentido a internet 

também é percebida como um local que pode abrigar pessoas estranhas, com quem 

não se deve conversar, mas também um espaço em que aquele que se manifesta pode 

estar sujeito a críticas, ou ainda um espaço que pode ser invadido com vírus e 

conteúdos indesejáveis.  

Contudo, as crianças de classe social baixa, possivelmente por limitações 

financeiras, não têm acesso regular à internet, portanto fazem uso limitado, muitas 

vezes associado quase exclusivamente aos jogos online. O que restringe, em parte, a 

percepção dessas oportunidades, assim como a percepção dos riscos associados ao 

uso deste instrumento.  

A forma como as crianças representam a internet em seus cotidianos é 

resultado de um conhecimento prático, ou seja, deriva daquilo que elas fazem e por 

fazer, conhecem, sentem, projetam, partilham sobre a internet. Como representações, 

são construções, ou melhor, interpretações subjetivamente construídas, elaboradas 

pelas crianças acerca de um objeto que não é mais estranho, pois já faz parte de sua 

história, de seu contexto, de sua realidade social. Deste modo, as crianças procuram 

situar este objeto em seu processo histórico, do qual a brincadeira como atividade 

característica da infância, produtora de sentido e compreensão do meio, é seu maior 

representante.  

Quando o jogo de amarelinha chega ao fim, depois de percorrida todas as 

casas; lançamos ainda um novo desafio aos brincantes. Para finalizar o jogo é 

necessário dar à volta seguindo todo o contorno das casas, partindo da casa de 

número 1, contornando a área de jogo, até chegar novamente à mesma casa. Mas não 

é assim tão simples, é necessário pular num pé só, sem trocar, testando o equilíbrio e a 

resistência daquele jogador que quer ganhar.  

Fazer o contorno das categorias apresentadas significa discutir os resultados 

em busca de uma síntese que nos permita considerar as possíveis respostas para as 

nossas perguntas de partida. Neste processo buscaremos confrontar aquilo que 
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pudemos observar em campo, com as proposições apresentadas da literatura 

anteriormente trabalhada. Neste caso, “lá vai7”! 

 

  

                                                           
7
 Expressão muito usada pelas crianças que brincam quando aceitam um desafio lançado pelo 

grupo. 
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6. Discussão dos Resultados 

Chegando a este pondo de nossa trajetória, pedimos um “tempo8” para 

relembrar alguns pontos importantes e discutirmos determinados resultados que 

consideramos pertinentes aos nossos questionamentos de partida. Quando iniciamos 

o percurso, lançamos como problema a ser investigado compreender que espaço é 

dado à internet e que funções ela desempenha nas atividades lúdicas infantis. 

Buscamos tomar como referência para a compreensão do fenômeno a percepção que 

a própria criança tem acerca de suas escolhas lúdicas. Essa postura metodológica 

aponta a noção adotada para a nossa compreensão do papel da criança. A criançaé 

participante ativa na sociedade. Se ela é um sujeito ativo, não faz sentido ignorar a 

compreensão que ela faz do próprio fenômeno, portanto aquilo que buscamos de fato 

conhecer não foi apenas em que condições ela brinca na internet, foi isso, mas a partir 

do ponto de vista da própria criança; assumindo que a compreensão que a criança faz 

deste processo implica na forma como ela constrói sua cultura lúdica em consonância 

com seu contexto cultural.  

A perspectiva adotada para a construção do problema traz embutida nas 

entrelinhas a compreensão de que a representação da infância é construída 

historicamente a partir do contexto cultural, social e econômico em que vive, no qual 

ela se relaciona com várias instâncias socializadoras, como a família, a escola e a mídia. 

Nessa relação, ela colabora para a construção da representação de infância que a 

sociedade passa a configurar; portanto a criança é um ator social ativo. No 

desempenho deste papel, ela busca compreender e representar o contexto social em 

que está inserida, sendo a brincadeira uma das principais atividades desempenhadas 

pela criança em que isso é possível, ao mesmo tempo em que contribui para o seu 

desenvolvimento.  

Uma das características marcantes da sociedade contemporânea é o uso das 

tecnologias de informação e comunicação, das quais a internet é um de seus 

elementos definidores. Como elemento presente na cultura, a internet está ao alcance 

                                                           
8
 Expressão usada pelas crianças quando necessitam fazer uma pausa no jogo para discutir as 

regras ou responder a demandas externas à brincadeira. 
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das crianças para que seja utilizada, vivenciada, transformada, testada, interpretada e 

significada em suas brincadeiras e jogos. As representações que a criança vai 

construindo acerca da internet em suas vivências são partilhadas entre seus pares, 

fazendo parte da cultura lúdica de todo um grupo de crianças que participam daquele 

contexto. 

Essas são as bases que tomamos para referenciar os resultados obtidos. 

Optamos por discutir os resultados a partir de quatro eixos, tomando o uso que as 

crianças fazem da internet como ponto de partida: o primeiro eixo de discussão se 

refere ao ser criança nos contextos estudados; o segundo eixo faz referência às 

atividades lúdicas que a criança desenvolve com a internet; no terceiro eixo são 

discutidas as atividades sérias; o quarto eixo apresenta as representações que as 

crianças construíram acerca da internet, identificadas em seus discursos e práticas 

cotidianas.   

6.1 Ser Criança: 

Para os participantes da pesquisa, ser criança é “poder brincar” (PG/M_OP), 

“ser pequeno” (PF/M_OP), “ir para a escola tooooodo dia” (PE/F_OP), “estar 

crescendo, mas não ser adulto” (PC/F_OP). Pudemos observar que essas crianças são 

tudo isso, mas também são atores sociais com papéis ativos nas experiências que 

vivenciam. Enquanto crianças, elas colocam-se como parte do processo, negociando 

com os outros atores, colocando ênfase na sua forma de compreender os elementos 

presentes e mesmo os esperados, mas ausentes.  Frases ditas, como “Mãe, deixa eu 

falar” (PA/M_OP) ou “Eu disse pra professora que ela estava errada, ela nem me deu 

bola, aí eu levei o livro pra ela ver” (PL/F_OP), demarcam essa vontade da criança ser 

reconhecida pelos outros sujeitos, adultos, nas relações que se colocam no dia a dia 

delas. Por outro lado, o “ser pequeno” ou “estar crescendo” demarca o 

reconhecimento de que ainda são crianças, que necessitam de orientação, afeto e 

segurança. Portanto, embora elas estejam aptas a argumentar, negociar e construir 

suas próprias representações do meio em que estão inseridas como reconhecido pela 

sociologia da infância, elas ainda não são plenamente capazes de tomar decisões sobre 

suas próprias vidas, nem de participar do mundo adulto em toda sua extensão  

(Buckingham, 2007).  
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Ainda assim, pudemos constatar que essas crianças, ao desenvolverem o seu 

“ofício de criança” (Sarmento, 2004; Sirota, 2001), o fazem a partir de perspectiva 

diferentes, pois têm à sua volta contextos culturais, sociais e econômicos distintos, que 

instituem modos diversos de viver a infância. Reconhecemos que estamos falando de 

múltiplas infâncias que comportam grande diversidade de modos de vida. Convivemos 

com uma infância em que o contexto social indicava uma série de carências, mas 

também com outras infâncias em que o ambiente sugeria conforto ou luxo. Os 

contextos sociais indicavam também práticas sociais diferenciadas, inclusive no que se 

referia à forma de brincar e introduzir em suas brincadeiras os elementos culturais a 

que têm acesso. 

A internet é um desses elementos que está sendo investido pelas crianças de 

forma criativa. Como sujeitos ativos de suas experiências, as crianças experimentam, 

interpretam, representam, modificam o uso que fazem deste instrumento que a 

princípio não foi pensado como parte da cultura infantil, mas que vem sendo 

incorporado pouco a pouca às suas práticas cotidianas, sobretudo no que se refere às 

suas atividades lúdicas. 

Refletindo um panorama cultural global, a internet está sendo acessada pelos 

participantes da pesquisa rotineiramente; quando se trata das crianças de maior poder 

aquisitivo, isso acontece diariamente; todas elas acessam a internet de casa ou da casa 

de parentes; os dispositivos móveis (aparelhos de telefone e tablets) são as 

plataformas mais utilizadas pelas crianças de classe social mais alta para acessar a 

internet, e elas utilizam para diversos fins, que para efeito desse estudo 

apresentaremos em dois grupos: atividades sérias e atividades lúdicas. Esses dados 

vão ao encontro de muitos outros resultados de pesquisas realizadas em várias partes 

do mundo, indicando ser uma realidade partilhada por infâncias de várias culturas 

(Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2011; Livingstone et al., 2011; Livingstone & 

Haddon, 2009; Sala & Chalezquer, 2009). 

Agrupamos sob o título de atividades lúdicas, aquelas atividades que são 

desenvolvidas pelas crianças em busca de diversão, prazer e entretenimento. São 

atividades livres de qualquer obrigação ou dever moral, que a criança realiza 

espontaneamente, porque deseja realizar. No grupo das atividades sérias estão 

aquelas que a criança realiza por obrigação, ou porque acredita ser seu dever moral. 
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Ou seja, a seriedade está associada ao objetivo e não à maneira como a criança realiza 

a atividade. Essa forma de conceber as atividades desenvolvidas pelas crianças parte 

de uma perspectiva cultural (Huizinga, 2010), que nos permitiu identificar, a partir dos 

discursos infantis, os contextos sociais em que se desenvolviam.  

6.2 As atividades lúdicas 

Para todos os participantes deste projeto, a internet pode ser utilizada para 

diversão e brincadeiras e várias são as atividades desenvolvidas que as crianças 

consideram divertidas. Esta é talvez uma das vantagens da internet como objeto 

lúdico, propor várias atividades num só instrumento, como apontado por colocações 

como “dá para fazer um monte de coisas” (PD/M_OP) e assim divertir crianças grandes 

e pequenas.  

A criança brinca tendo como referência sua educação, seus desejos, e os 

elementos que compõem sua realidade social e cultural; ela aprende a brincar. São 

esses elementos que permitem que a criança construa sua cultura lúdica (Brougère, 

1998). As crianças participantes desta pesquisa demonstraram que a internet é um dos 

elementos que compõe o universo lúdico infantil e que estão aprendendo a brincar 

com ela, descobrindo suas potencialidades e limitações. Como elemento lúdico, a 

internet passou a conviver com outros jogos e brincadeiras infantis, sendo integrada às 

atividades lúdicas da criança da mesma forma que um novo brinquedo, que enquanto 

é novidade toma de assalto todos os sentidos da criança que brinca, mas à medida que 

vai sendo explorado vai encontrando o seu lugar entre os demais.  

Para todos os participantes, recorrer à internet para se divertir significava em 

primeira instância acessar aos jogos online, inúmeros jogos disponíveis ou a ser 

descobertos pelas crianças que vibravam a cada ocasião: “descobri um jogo irado” 

(PJ/M_OP). Jogos que de tão diferentes apresentavam graus de interatividade e 

imersão variados, que agradavam a todas as idades e perfis socioeconômicos. Dos 

jogos escolhidos livremente pelas crianças, todos poderiam ser classificados como 

jogos comerciais, pois tinham como proposta a diversão e o entretenimento, sem 

nenhum objetivo educacional claramente associado. 

Foi possível observar que muitos dos jogos eram em línguas estrangeiras, até 

mesmo em japonês, mas isso não impedia as crianças de encontrarem as soluções 
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necessárias para avançar nos jogos. As crianças menores buscavam jogos que 

remetiam às atividades que desempenhavam em seus cotidianos, com menor grau de 

imersão, mesmo quando o jogo exigia a presença de um avatar, como no caso do Club 

Penguim, em que a criança se referia ao personagem que o representava no jogo, 

oscilando entre “esse é o meu pinguim” (PG/M_OP), embora em algumas ocasiões ela 

se apresentasse como “olha esse aí sou eu” (PG/M_OP). Já algumas das crianças 

maiores, principalmente os meninos, optavam por jogos de ação com grau de imersão 

maior, como os jogos de tiro em primeira pessoa. Mas ainda assim, em muitas 

ocasiões, a criança se referia ao avatar na terceira pessoa, como quando utilizava 

expressões do tipo: “vai, corre!” (PA/M_OP). Porém não são apenas os jogos que 

podem ser divertidos; outras atividades também foram apontadas como lúdicas: para 

as crianças menores são atividades como assistir aos vídeos das séries preferidas e dos 

desenhos animados ou ouvir música. “Você quer ver o vídeo da Violetta?” (PE/F_OP), 

enquanto as maiores acrescentam os blogs e as redes sociais às possibilidades de 

diversão.  

Pudemos perceber que as próprias crianças apontam formas diferenciadas de 

conceber a brincadeira de acordo com a idade, que também repercutem nas 

atividades lúdicas em rede. Neste sentido, elas consideraram brincadeiras infantis 

aquelas associadas ao faz de conta, ao imaginário infantil, como brincar de boneca ou 

casinha. Já a “criança grande” (PL/F_OP) não brinca, ela joga ou se diverte com os 

amigos. Quando observamos as brincadeiras infantis na internet percebemos que a 

criança pequena preferia brincar de vestir a princesa, como o jogo preferido de PI, ou 

jogar futebol como o jogo preferido de PF, enquanto a criança grande, como PC, PL ou 

PD, somavam aos jogos online, as conversas com os amigos nas redes sociais. Portanto, 

a ideia que as crianças grandes fazem de atividade lúdica na internet estava 

diretamente associada à cultura de pares (Corsaro, Montandon, Sarmento, Barra), ou 

seja, formas de partilhar valores e ideias, de estabelecer um conjunto de atividades em 

grupo, formas de se comunicar, que colocam as redes sociais e aplicativos de 

comunicação como importantes recursos lúdicos utilizados e reconhecidos por elas, 

quando assumem que “eu fico online o tempo todo” (PC/F_OP). Partilhar da cultura de 

pares é não só integrar um grupo, mas também ser reconhecido por seus membros 

como parte dele.  
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No papel de brinquedo, a internet carrega os traços da sociedade em que está 

inserida, ao mesmo tempo em que é suporte para as atividades lúdicas infantis. 

Embora seja um brinquedo com uma estrutura totalmente diferente dos brinquedos 

tradicionais, com imagens, cores, sons e movimentos sedutores, e que traz muitas 

alternativas de atividades, a internet tem sido utilizada pelos participantes desta 

pesquisa como mais uma possibilidade de diversão que coexiste com as demais 

alternativas lúdicas que o contexto social da criança apresenta, sem necessariamente 

se sobrepor a elas, pois quando a criança escolhe um brinquedo, um jogo, uma 

brincadeira ou outra atividade considerada por ela como lúdica, está buscando o 

prazer e a diversão.  

Neste sentido, compreendemos que a presença da internet não representava o 

todo da experiência lúdica infantil (Girardello, 2005), mas ganhava maior ou menor 

investimento da criança dependendo do seu contexto social. Na escolha da atividade 

lúdica que ia desenvolver, a criança considerava os recursos que tinha disponíveis para 

brincar, como objetos, espaços, companhias e disponibilidade de tempo. Recursos que 

se diferenciavam claramente em alguns aspectos das vivências infantis das crianças de 

classes sociais distintas.  

Confirmando dados de pesquisas anteriores realizadas no Brasil (Carvalhais, 

2009; Carvalho & Machado, 2006), pudemos observar que as crianças das camadas 

sociais de baixa renda são crianças que utilizam os espaços públicos, sempre 

disponíveis, para brincar; praças, calçadas e mesmo as ruas são investidas como 

espaços lúdicos de crianças que ainda percorrem os espaços urbanos com certa 

autonomia, apesar do reconhecimento de que esses espaços comportam certos riscos. 

As brincadeiras eram aquelas que o espaço permitia: jogar bola, correr, pular 

amarelinha, empinar pipa. Brincadeiras tradicionais de crianças que brincam em 

espaços abertos. Por ter autonomia no ir e vir, essas crianças buscavam companhia 

para suas brincadeiras, assim os vizinhos sempre estavam entre os amigos que 

circulavam ao redor de suas casas. Com relação à agenda extraescolar, como ela não 

estava comprometida com muitas atividades extras, as crianças tinham bastante 

tempo livre, que passavam brincando na rua, assistindo televisão, quando estavam em 

casa ou quando possível brincando na internet. Brincar na internet é uma realidade 

para esse grupo de crianças. Quando elas não tinham o acesso em casa, ou na casa de 
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parentes, buscavam espaços comerciais, como as lan houses, porém isso demandava 

investimento financeiro que nem sempre estava disponível.  

Para esse grupo de crianças, a internet está essencialmente vinculada às 

atividades lúdicas, pois não há em seu entorno, nenhum incentivo à utilização da 

internet para a realização de atividades sérias. Nem a família, nem a escola e muito 

menos os seus pares, pois partilham da mesma cultura, utilizavam a internet para 

trabalhar ou realizar as tarefas escolares. Esse fator pode ser decorrente das condições 

socioeconômicas em que essas famílias vivem, uma vez que os computadores ainda 

são objetos caros, para acessar a internet é necessário pagar mensalmente. Os 

trabalhos que as famílias desenvolvem são normalmente prestações de serviços que 

não necessitam dos dispositivos que a internet disponibiliza, e as escolas públicas não 

estão preparadas para utilizar esse recurso como possibilidade pedagógica, pois 

quando muito, deixavam a criança brincar com alguns jogos educativos como 

premiação quando realizavam bem as tarefas, e somente durante as aulas de 

informática. 

Utilizar a internet como possibilidade lúdica, mesmo ou talvez, sobretudo no 

contexto acima apresentado, pode ser uma maneira que a criança encontrava de 

partilhar os códigos e símbolos de nossa sociedade contemporânea. Portanto, uma 

forma de pertencer a esse mundo, a partir do seu próprio modo de interpretá-lo, ou 

seja, como parte de sua cultura lúdica.  

As crianças das camadas sociais com maior poder aquisitivo desenvolviam 

grande parte de suas atividades lúdicas em ambiente privado, seja dentro de casa ou 

em espaços especialmente concebidos para esse fim, mas de acesso privativo, como as 

áreas de lazer dos prédios e condomínios. Esse grupo de crianças possuía pouca 

autonomia de idas e vindas, por questões de segurança se movia pela cidade 

conduzido pelos pais ou outro adulto responsável. Da mesma forma, dependia do 

adulto para se reunir com os amigos para brincar, fazendo disso uma ocasião a ser 

marcada na agenda que já estava cheia de outros compromissos cotidianos, em sua 

maioria aulas extras que complementavam os currículos escolares. Com todos esses 

compromissos, as crianças tinham menos tempo livre para brincar ou desenvolver 

qualquer outra atividade lúdica. Para essas crianças o ofício de criança estava mais 

voltado para o ofício de aluno, no qual se espera que a criança desenvolva 
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competências necessárias para um bom desempenho na sociedade. (Azevedo, 2012; 

Mollo-Bouvier, 2005; Manuel Jacinto Sarmento, 2011) 

Apesar dos muitos compromissos escolares que as crianças tinham, as famílias 

reconheciam a importância da brincadeira e tentavam viabilizar espaços e companhias 

para que elas se desenvolvessem nos períodos de tempo livre, com especial ênfase 

para a busca de espaços abertos, passeios, reuniões dos grupos de amigos, priorizando 

nos finais de semana à programação infantil. Durante os intervalos das atividades 

semanais cotidianas, porém, eram as próprias crianças que procuravam meios para se 

divertir. 

Cercados de aparatos tecnológicos como videogames, computadores e tablets, 

a internet como possibilidade lúdica tornava-se uma das alternativas que a criança 

dispunha facilmente, especialmente porque em seu contexto a internet era presença 

constante, na família, na escola, entre os pares. Uma alternativa que em muitas 

ocasiões a criança recorria quando estava sozinha, sem a companhia dos amigos, em 

casa e sem nada para fazer.  Ou como opção para suportar o tempo de espera, na 

saída da escola, na sala do dentista, ou mesmo à mesa enquanto o almoço não 

chegava. Se estas são situações que as crianças vivem repetidamente, a internet podia 

passar a ser um recurso muitas vezes utilizado, porém ainda assim não era 

necessariamente a primeira opção da criança quando ela queria se divertir. Muitas 

outras atividades concorriam pela preferência das crianças como forma de diversão, 

tal qual afirma Pinto (2001) acerca do uso da televisão pelas crianças; inclusive 

brincadeiras tradicionais, como os jogos motores, que vêm sendo valorizadas nos 

cotidianos infantis por famílias e escolas, justamente para fazer o contraponto com os 

apelos tecnológicos de nossa sociedade.  

Além disso, devemos considerar que muitas das atividades lúdicas 

desenvolvidas pelas crianças na internet traziam referências dos seus modos de ser, 

seus contextos cotidianos e experiências lúdicas concretas, como por exemplo, brincar 

de casinha ou de luta, que na internet se transformava em fazer um bolo virtual ou 

lutar contra monstros alienígenas; ou o livro que foi lido e se transformava no 

comentário do blog, ou ainda a viagem que foi realizada em família, cujas fotos eram 

partilhadas com os amigos no facebook; ou também conteúdos e atividades lúdicas 

que são levadas para a internet e que faziam parte de outros universos midiáticos, tais 
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como desenhos animados, histórias em quadrinhos, filmes, jogos, bonecos e livros, 

que se complementavam nas experiências lúdicas infantis.  

Brincar não era a única forma da criança se relacionar com esse instrumento. 

Além da dimensão lúdica, a internet era também usada por essas crianças para 

desenvolver atividades sérias. 

6.3 As atividades sérias 

Nem tudo que a criança fazia na internet era considerado diversão. As crianças 

também utilizavam a internet para atividades que consideravam sérias, desta forma a 

internet perdia seu caráter lúdico e servia à criança para ajudá-la a cumprir suas 

obrigações, como realizar as tarefas e pesquisas escolares, ou para desenvolver algum 

projeto que visava dar voz à criança, de forma a discutir assuntos sérios como os de 

teor moral, cidadania e valores éticos. 

Neste sentido, as crianças que utilizavam a internet para fins sérios a percebiam 

também como ferramenta de trabalho. Tanto por seu entorno, pois os pais utilizavam 

a internet também dessa forma e a escola incentivava o seu uso como instrumento de 

pesquisa, quanto pelo senso de dever que está associado a essas atividades. As 

expressões que as crianças expressavam nestes momentos eram do tipo: “tem que 

fazer” (PA/M_OP) ou “isso é muito chato” (PF/M_OP). Ou seja, as atividades que 

poderiam corresponder às demandas escolares de aprendizado estão ainda presas à 

dicotomia: aprender é coisa séria; divertir-se não (Kirriemuir & McFarlane, 2004), o 

que transforma o aprendizado numa obrigação.  

Nestes casos, as crianças recorriam à internet como uma forma rápida e prática 

de obter as respostas, liberando-as mais cedo para as coisas importantes, ou seja, 

brincar. 

Outra forma que constatamos das crianças usarem a internet para coisas sérias, 

foi no sentido de ter voz de forma democrática, ocasião em que elas poderiam se 

expressar livremente, demonstrando que são atores sociais de pleno direito, que 

interpretam e significam os contextos sociais em que estão inseridas, mas não só isso, 

elas queriam falar sobre isso, contar suas impressões, dar suas opiniões, trocar ideias. 

Nestes casos, blogs e redes sociais foram instrumentos identificados e utilizados pelas 

crianças que melhor serviam a esses propósitos. Além disso, algumas crianças mais 
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velhas viram nesses instrumentos a possibilidade de contribuir para o 

desenvolvimento de atitudes éticas como respeito e cidadania entre os jovens, 

explicadas por argumentos como “quando eu vejo uma coisa legal, que traz uma 

mensagem para as pessoas, eu gosto de compartilhar” (PC/F_OP). 

6.4 As várias facetas da internet 

Assim como na brincadeira as crianças conseguem representar o mundo à sua 

volta, nas relações que elas estabelecem com a internet isso também acontece. É a 

partir de suas experiências com o contexto que a criança constrói suas representações 

acerca dos objetos, pessoas e situações, que balizam sua forma de se posicionar e 

atuar sobre o meio. Portanto, essas representações mudavam conforme o contexto e a 

maneira que a criança utilizava esse dispositivo. Conhecer essas representações nos 

permitiu compreender o significado que a internet assumia para as crianças em 

determinados momentos, e a forma como elas orientavam seus comportamentos. 

A internet assumiu, portanto, a posição de brinquedo, pois era divertida, servia 

para brincar e para juntar os amigos em torno da mesma conversa ou atividade. Era 

também um passatempo, que embora mantivesse a conotação lúdica, envolvia a 

questão do emprego do tempo. Brincar não é tempo perdido, mas esperar sim. Então 

é melhor esperar brincando, qualquer que seja o intervalo de tempo. 

A internet era informada, atualizada, portanto permitia às crianças, 

principalmente as maiores, acompanhar as tendências, manter-se informadas, 

portanto “antenadas” (PL/F_OP), ou seja, conhecendo as referências que muitas vezes 

ditam os comportamentos grupais, fator importante para o processo de pertença e 

reconhecimento dentro de um determinado grupo. 

Porém, a internet perdia o seu caráter lúdico quando passava a ser utilizada 

para realizar atividades aborrecidas. Neste caso, ela era prática e rápida, pois permitia 

à criança acessar as informações com rapidez, deixando mais tempo para as coisas 

divertidas. Ou ainda democrática, pois dava a todos e de forma igual, a oportunidade 

de se manifestar. 

Associadas a essas representações estavam também as percepções de 

oportunidades e riscos que o uso da internet oferece. A criança conseguia distinguir 

que a internet proporciona muitas oportunidades, ela percebeu, por exemplo, que a 
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internet permite ganhar tempo, ou propor formas de aprendizagem diferenciada 

quando utilizada para viabilizar os trabalhos em grupo, ou ainda como espaço 

democrático para a produção de conteúdos, como vídeos, textos, imagens, discussões 

acerca de temas polêmicos. A criança tinha ainda a percepção de que por ser um 

espaço democrático, assim como andar nas ruas, usar a internet comporta riscos. 

Riscos que são reconhecidos em parte, mas que são evitados por mediação dos pais, 

quando também presentes na rede, que orientavam o uso e tendiam a acompanhar 

mais as atividades dos filhos. Embora as crianças não reconhecessem todos os riscos a 

que estavam expostas, elas sabem que eles existem (Monteiro & Osório, 2010), 

estavam atentas e questionavam quando algo diferente e inesperado acontecia.  

 

Brincar de internet é uma realidade nas vivências lúdicas infantis que não tem 

volta. Como a televisão em seu tempo, a internet demarca uma nova forma de se 

relacionar com a mídia, a informação e a comunicação.  Nas mãos da criança, como 

acontece também com outros instrumentos, ela se torna diversão. Como qualquer 

outro brinquedo, a internet ocupa um lugar que é determinado pela própria criança a 

partir da maneira como ela investe nesta possibilidade, partindo de seu contexto e 

representações. Porém, acreditamos que a forma como as crianças o vivenciam, não 

implica numa substituição dos brinquedos ou brincadeiras tradicionais, mas a 

possibilidade de permitir à criança experiências em dimensões lúdicas diferentes, 

quando numa coexistência saudável.  
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7. Considerações Finais 

Mesmo a brincadeira mais divertida chega uma hora em que deve parar; mas 

quando ela é muito boa deixa “um gostinho de quero mais”, quer dizer, a vontade de 

recomeçar, brincar de novo, em uma nova oportunidade. Quando se trata de um jogo 

eletrônico, nesse momento temos a possibilidade de salvar o jogo para recomeçar do 

ponto onde paramos. Mas antes de recomeçar a brincadeira, até mesmo para 

podermos avançar mais rápido nas novas etapas que surgirão, precisamos marcar 

onde paramos; analisar o que alcançamos; rever nossos passos; reconsiderar a 

maneira como percorremos os níveis do jogo. Para o processo investigativo, isso 

significa buscarmos apontar os questionamentos que surgiram durante o percurso da 

investigação; as limitações encontradas na proposta adotada e as conclusões a que 

chegamos.  

7.1 Sugestões para investigações futuras, ou... Apresentando dicas do jogo 

A investigação que apresentamos neste trabalho nos apontou alguns 

indicativos interessantes, mas que não pudemos explorar neste momento, assim como 

abriu espaço para questionamentos que poderão ser base para estudos futuros. Uma 

grande parte dessas questões evoca uma abordagem psicológica e ainda mais 

subjetiva do objeto, com especial destaque para as discussões acerca do 

desenvolvimento infantil e o papel da brincadeira neste processo.  

Um dos indicativos que apontamos é que a criança utiliza a internet como uma 

ferramenta que pode fazer companhia, que pode passar o tempo, que pode divertir, 

mas que, conforme acreditamos, não pode substituir as vivências reais, afetivas, 

experienciais que a criança realiza, uma vez que implicam em investimentos 

diferenciados por parte da criança. O que questionamos é: a internet é um espaço que 

permite o desenvolvimento do imaginário infantil que prescinde dos espaços e 

brincadeiras reais? A ideia que deriva desse questionamento é que embora a criança 

se relacione com a internet como um instrumento lúdico com muitas atividades 

possíveis, ela não investe nas experiências vividas neste espaço da mesma forma que 

investe nas experiências concretas. Ou seja, a internet é um espaço de brincadeira que 

não é real, ao mesmo tempo em que também não é um espaço imaginado por ela. 
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Para Vygotsky(1994), a brincadeira é um espaço de desenvolvimento iminente 

quando atende a duas condições: criação de uma situação imaginada e a definição de 

regras específicas. Como espaço de desenvolvimento permite que a criança se 

comporte de maneira mais avançada do que a forma habitualmente esperada para a 

sua idade. Isso é possível, pois na brincadeira o significado dos objetos é dado pela 

imaginação, o que por sua vez determina a ação da criança, fazendo com que ela se 

envolva fisicamente, cognitivamente e emocionalmente na situação imaginada. 

Quando pensamos transpor essa experiência para a internet, percebemos que os 

significados dos objetos e conteúdos apresentados em seus aplicativos, jogos e 

narrativas já estão dados, limitando a situação imaginada àquilo que foi tecnicamente 

previsto. Neste caso, a internet permitiria à criança testar e praticar soluções criativas 

para determinadas situações, mas imaginá-las, pelo menos por enquanto, ainda não 

seria possível.  Considerando este panorama, se as brincadeiras desenvolvidas na 

internet permitem que a criança aprenda a agir conforme o significado atribuído aos 

objetos, mesmo quando estes significados não foram construídos por ela, a internet 

poderia ser considerada uma zona de desenvolvimento iminente, conforme descrito 

por Vygotsky?  

Outros indicativos foram expostos no decorrer da análise dos dados. As escolas 

parecem não estar preparadas para trabalhar com a educação para a mídia, nem 

mesmo utilizar a internet ou outro recurso tecnológico como ferramenta pedagógica. 

O que nos leva a questionar se existem e quais são as políticas educacionais que vêm 

sendo trabalhadas para pensar novos currículos e formação docente que preparem as 

nossas escolas para receber esses alunos que devem fazer parte de um contexto 

cultural no qual as tecnologias, e mais precisamente a internet, têm um lugar de 

destaque? 

No trabalho aqui apresentado optamos por uma abordagem sociocultural das 

vivências lúdicas infantis com a internet, mas não nos detivemos em analisar os 

conteúdos acessados, nem as representações que deles poderiam ser extraídas. Temos 

consciência que temas como: a violência apresentada nos jogos, o incentivo ao 

consumo, as formas de resoluções de conflitos trabalhadas nos jogos, e tantos outros 

fatores puderam ser identificados como passíveis de repercutir nas brincadeiras 
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infantis e nas formas de representar os elementos da cultura, porém não foram 

objetos de discussão sendo, portanto possíveis fontes de novas pesquisas. 

Optar por uma delimitação do campo de estudo é sempre um exercício de 

frustração, pois devemos buscar nossas respostas dentro de um campo teórico 

específico. Estudar a infância, porém, nos faz perceber que este é um campo no qual 

várias áreas de saber devem convergir para melhor compreendermos o fenômeno. 

Discutir a interface do brincar na internet com os aspectos subjetivos do 

desenvolvimento infantil, a nosso ver, é um dos desafios para estudos futuros. 

7.2 Limitações e dificuldades encontradas, ou... Os obstáculos e desafios enfrentados 

Várias são as limitações e tantas outras são as dificuldades que podem ser 

apontadas neste trabalho. Com relação à metodologia adotada, encontramos muitos 

desafios. Decidimos entrar nas casas das crianças para observar como elas brincavam, 

para que isso fosse possível era necessário que as famílias concordassem em abrir um 

pouco da intimidade familiar para um quase estranho, mesmo que por poucas horas. O 

que significou muitos contatos, algumas desistências, mas também conquistar a 

confiança de várias pessoas. Essa era uma dificuldade já prevista, tanto que 

estabelecemos um número relativamente alto de famílias contatadas, esperando 

muitas desistências. O que não ocorreu. Deparamo-nos com muitos casos para 

acompanhar e muitos dados para gerenciar. Além dos dados, muitas impressões e 

leituras subjetivas que envolviam o lugar da criança nas relações familiares. A tentativa 

de separar esses fatores talvez tenha feito com que os dados não tenham sido 

devidamente explorados. A categorização dos dados também nos levou bastante 

tempo. Foi um processo cansativo, pois não só a quantidade de informação era muito 

grande, como foi necessário recomeçarmos várias vezes, em busca de uma 

categorização consistente, isso nos fez decidir por nos guiar pelos discursos das 

crianças, assim muitas impressões foram descartadas, o que nos causou num primeiro 

momento uma sensação de estranhamento dos dados. 

Como o estudo foi realizado em grande parte em ambiente doméstico, 

colocamos toda a ênfase da interpretação dos dados neste domínio, apesar de termos 

feito algumas inserções em outros contextos, o que nos fez reconhecer que expandir 

esse estudo para as escolas, e outros ambientes vivenciados ludicamente pelas 
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crianças, trariam muitas contribuições para a compreensão do fenômeno que estamos 

trabalhando, principalmente no que se refere aos processos educacionais que dele 

derivam. 

O objetivo de qualquer investigação é aumentar o conhecimento sobre um 

determinado objeto e o contexto que o cerca, mas também contribuir para que a 

compreensão acerca deste objeto traga benefícios a seu favor. Este trabalho contribui 

no sentido de ajudar pais e educadores perceberem que as crianças estão investindo 

no uso das tecnologias como espaços possíveis de atuação. Mas isso não indica o fim 

da infância, muito menos de suas brincadeiras. Talvez sejamos nós, os adultos, que 

estamos deixando de lado os brinquedos tradicionais, as brincadeiras e amigos de 

nossa infância, em busca de pertencer a um mundo tão cheio de mudanças, que nos 

assusta mais que às crianças. Buscar o equilíbrio na diversidade de atividades lúdicas 

propostas às crianças é também tarefa do adulto.  

A internet pode ser utilizada como espaço de brincadeira e diversão, assim 

como espaço de convivência social e produção de conteúdo. Mas para que isso 

aconteça com maior segurança, precisamos compreender que as crianças precisam de 

apoio, afeto, orientação e acompanhamento dos adultos e que a educação tem um 

papel vital em prepará-las para enfrentarem os desafios das vivências em contextos 

tão diversificados e com tantas exigências.  

Na fase anterior, apresentamos e analisamos os resultados alcançados 

separadamente por categorias, para depois propormos uma análise por eixo de 

interpretação. Trabalhar por categorias significa de alguma maneira isolar o dado em 

sua unidade, como uma forma de discriminá-lo e examiná-lo de perto, embora 

compreendendo que os fatores apresentados façam parte de um mesmo fenômeno. 

Tratar a relação das tecnologias com a ludicidade infantil, na perspectiva da própria 

criança é propor a análise de um fenômeno subjetivo, com a incidência de muitos 

fatores intervenientes, portanto um fenômeno complexo, no qual os dados, mesmo 

quando analisados separadamente, nos obrigam a propor outra organização na qual os 

elementos em estudo se relacionem. Daí a proposta de organizá-los por eixos 

apresentando a leitura que fizemos daquilo que nos foi possível analisar. Propomos 

agora uma síntese que busca dar conta de responder às questões que deram início a 

esse trabalho. 
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7.3 Sobre as Conclusões ou... Game Over 

Ao iniciarmos esse trabalho nos propomos responder a seguinte questão: Que 

espaço é dado à internet, e que funções desempenha, nas atividades lúdicas infantis a 

partir da percepção que as próprias crianças constroem acerca de seus contextos 

lúdicos? Na verdade, é uma pergunta que embute muitas outras e, sobretudo, muitas 

respostas possíveis. Subjacente a esse problema, questionamos: A internet faz parte 

das atividades lúdicas infantis? A criança está deixando de lado as brincadeiras 

tradicionais concretas e preferindo as brincadeiras virtuais, na internet? A internet é 

essencialmente divertida? Que fatores podem incidir nas escolhas lúdicas das 

crianças? Quais são as representações geradas pelas crianças acerca de suas atividades 

na internet? Se muitos são os questionamentos que derivam dessa pergunta, em 

maior número são as respostas encontradas, uma vez que as buscamos a partir do 

ponto de vista da própria criança, o que significa tratar com interpretações e 

representações distintas, baseadas nos contextos e infâncias vivenciados por cada 

criança participante deste trabalho. Soma-se a tudo isso as observações, 

representações e vivências do próprio pesquisador nos contextos de investigação. 

Ainda assim, buscamos traçar uma síntese que apresente a nossa interpretação acerca 

dos fatores que emergem deste universo. 

Os dados obtidos permitem apontar que a internet faz parte da rotina da 

infância contemporânea, porém a maneira como as crianças usam a internet está 

associada aos modos de ser e brincar que elas apresentam em seu contexto cotidiano. 

A criança se relaciona com a internet buscando no contexto virtual elementos que ela 

identifica e reconhece de sua realidade concreta. Os jogos virtuais e os aplicativos 

utilizados fazem referência às práticas das crianças em seu contexto real, ou ao seu 

estilo de vida e preferências, buscando um ponto de ancoragem num terreno já 

conhecido, portanto que permite a exploração do outro a partir de experiências já 

vividas. A criança não teme descobrir novos terrenos, mais à medida que vai 

avançando, procura pontos de referência, assim como elementos conhecidos que 

assinalem como devem agir. Neste sentido, por exemplo, cada criança tem seu estilo e 

preferência em termos da escolha dos jogos virtuais, que carregam cenários 

diferentes, mas sempre estruturas semelhantes; ou dos aplicativos de redes sociais e 
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mensagens instantâneas, que permitem reproduzir os contextos de discussão e 

brincadeiras vividos em grupo; ou ainda as possibilidades que os blogs podem oferecer 

para manifestar cada jeito de ser.  

As vivências lúdicas das crianças no seu contexto real não foram abandonadas 

nem totalmente substituídas por atividades lúdicas consideradas inovadoras na rede. A 

internet está sendo incorporada à cultura lúdica da criança como uma opção, portanto 

ela não sacrifica a brincadeira. A internet pode oferecer às crianças alternativas de 

espaços lúdicos prazerosos e confortáveis numa coexistência de modos de brincar. 

Quando a criança decide por uma brincadeira, leva em consideração os elementos 

disponíveis no ambiente, tanto os elementos facilmente perceptíveis, como os objetos, 

brinquedos, espaço e tempo disponíveis, a presença ou a ausência de companheiros 

de brincadeira, mas também aspectos subjetivos, como interesse, afinidades, 

entusiasmo, tédio, cansaço. Isso significa que a criança adapta a brincadeira de acordo 

com o seu estado emocional e o contexto em que está inserida. Assim, quando as 

condições não permitem jogar bola, porque não há disponibilidade de outros 

jogadores, ou porque já está escuro, ainda há a possibilidade de ligar o videogame, ou 

acessar a internet e buscar um jogo de futebol. Ou ainda quando a criança está 

“enjoada de não fazer nada” (PE/F_OP), ou “cansada de esperar” (PC/F_OP) é possível 

acessar um jogo no telefone móvel, ou no tablet. 

Nesse sentido, um dos fatores determinantes para a escolha da atividade lúdica 

é a companhia para brincar. No percurso que traçamos, pudemos perceber que 

quando os amigos estavam presentes dificilmente a internet era lembrada como uma 

possibilidade lúdica. Contudo, as crianças que tinham dificuldades em estabelecer 

vínculos sociais com outras crianças, e que os pais tinham longas jornadas de trabalho, 

tendiam a procurar mais a internet como recurso para se divertir, e passavam a se 

acomodar mais com esse tipo de atividade no que consideramos uma posição 

defensiva, por se tratar de uma possibilidade lúdica divertida e relativamente segura, 

ou seja, sem a possibilidade de frustração, negociação e possível rejeição que a relação 

com o outro normalmente engaja, embora saibamos que existam outros componentes 

de risco que a internet oferece. 

A internet é utilizada pelas crianças para desenvolver atividades lúdicas e 

atividades sérias; assim, nem todas as atividades desenvolvidas pelas crianças na 
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internet são consideradas divertidas. Muitas são as possibilidades que a criança tem 

para utilizar a internet para fins considerados sérios. A realização das tarefas e 

pesquisas escolares, a produção de conteúdos como imagens, comentários, blogs que 

demonstram um engajamento moral e político são também atividades que as crianças 

desenvolvem na rede que são levadas a sério, demonstrando que as crianças se 

posicionam diante de assuntos considerados adultos e que percebem a internet como 

um meio democrático e seguro de apresentar suas ideias. Além disso, em muitas 

ocasiões percebemos a frustração e a decepção das crianças quando tentavam realizar 

alguma atividade em rede, mas não conseguiam. Seja por motivos técnicos, ou por não 

ter conhecimento dos dispositivos que buscavam explorar, assinalando que as crianças 

não estão naturalmente preparadas para lidar comesses recursos, mas que estão 

aprendendo a usar as tecnologias, num processo que exige cuidado e orientação por 

parte dos adultos que as cercam.  

A criança significa e representa os elementos que fazem parte de sua cultura, 

como condições socioeconômicas, valores, relações sociais, instituições que frequenta. 

Isto acontece em suas práticas cotidianas, nas relações que ela estabelece com os 

outros e com os objetos, o que permite que ela se posicione com relação ao seu 

entorno e que construa seu modo de ser e de se relacionar. A criança se relaciona com 

a internet, como elemento da cultura na qual está inserida, a partir das referências 

encontradas em seu contexto cultural e das condições socioeconômicas que possui. 

Estes fatores podem limitar ou ampliar as possibilidades da criança com relação à 

utilização da internet, não só pela facilidade ou dificuldade de acesso, mas também 

pelo uso que é dado a este instrumento. 

Para as crianças de classe social baixa a internet está essencialmente associada 

à diversão, embora ainda não esteja plenamente acessível. Computadores e outras 

plataformas móveis, assim como o acesso à rede, são bens e serviços considerados 

caros para essa camada da população brasileira, portanto as limitações de ordem 

econômica fazem com que a internet não esteja o tempo todo disponível, nem para 

crianças, nem para adultos. Quando disponível está associada a planos de telefonia 

móvel, ou é negociada por um ou outro membro da família que utiliza como forma de 

entretenimento. Além disso, a escola pública parece não estar ainda preparada para a 

utilização da internet e seus recursos como possibilidade pedagógica. O que implica 
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que no entorno dessas crianças a internet não é utilizada como instrumento de 

trabalho. Por outro lado, as crianças dessa classe social desempenham com maior 

autonomia o ofício de criança(Sarmento, 2004; Sirota, 2001), ou seja, brincam com os 

amigos, ocupam os espaços públicos para brincar, além da escola têm poucos 

compromissos extras, permitindo que ocupem seu tempo livre com brincadeiras e 

jogos à sua escolha. Tendo em vista este panorama, usar a internet, mesmo que de vez 

em quando, é também uma forma de fazer como todo mundo; no caso, fazer parte de 

uma cultura centrada no uso e consumo tecnológico e midiático. 

Para as crianças de classes sociais mais abastadas, pertencer a esse mundo já é 

parte de seu cotidiano. A internet está presente nas relações de trabalho, assim como 

nas intervenções lúdicas, das famílias, da escola, na cultura de pares. Como as 

condições socioeconômicas tornam a internet sempre acessível, a criança se relaciona 

com esse elemento mais facilmente, e de diferentes modos, tanto para atividades 

lúdicas, como para atividades sérias. Além disso, são crianças que estão mais 

envolvidas com o desempenho do ofício de aluno (Azevedo, 2012; Mollo-Bouvier, 

2005; Sarmento, 2011), portanto mais ocupadas com atividades extraescolares, com 

menos tempo livre para as brincadeiras e para os amigos e sem autonomia para 

explorar os espaços públicos; portanto a internet aparece como uma forma de 

diversão rápida e sempre disponível.  

Como colocado anteriormente, é a partir de suas vivências num determinado 

contexto que a criança constrói suas representações. Com relação ao nosso objeto de 

estudo, observamos que a internet é representada pelas crianças como divertida, 

portanto assume uma função lúdica no contexto das culturas da infância. As crianças 

como sujeitos ativos de suas experiências, vivenciam, interpretam, representam e 

modificam de forma criativa a sua cultura, num movimento contínuo de integração 

daquilo que a sociedade oferece e aquilo que é considerado próprio da infância e 

vivenciado entre seus pares, como os jogos e brincadeiras. Na construção da cultura da 

infância, as crianças se apropriam dos objetos disponíveis e investem neles as suas 

representações quando os utilizam e os incorporam às suas práticas cotidianas. A 

internet, pensada por adultos, para uso dos adultos, foi assimilada na cultura lúdica 

das crianças, fazendo com que elas passem a se relacionar com a internet como se 

relacionam com um brinquedo. Um brinquedo que traz muitas possibilidades e que 
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compõe a cultura lúdica da criança juntamente com alternativas lúdicas, como jogos, 

brincadeiras e brinquedos tradicionais; mas que também levanta uma série de 

questionamentos acerca das interfaces que cria.  

Os jogos online, assim como os videogames, são provavelmente a porta de 

entrada para o mundo virtual. Como suporte para a brincadeira, a internet permite à 

criança desenvolver uma série de habilidades e competências consideradas 

imprescindíveis para lidar com as tecnologias digitais, além de ser um potencial meio 

de transformação dos processos de aprendizagem, porém, considerando os discursos 

infantis, nos parece que as escolas brasileiras, principalmente as públicas, não estão 

prontas para utilizar esse instrumento como ferramenta pedagógica, uma vez que as 

crianças não têm acesso à internet, e quando isso é possível, acontece apenas para 

acessar um conteúdo específico pré-determinado pelo professor. Por outro lado, as 

crianças maiores já perceberam as possibilidades que a internet pode oferecer para 

melhorar o desempenho delas como estudantes, que se refere à possibilidade de 

utilizar este instrumento como fonte e troca de informações e para permitir a 

aprendizagem colaborativa, mesmo que superficialmente e da forma como elas 

entendem, ou seja, trocando material pesquisado, trocando informações, produzindo 

textos que se transformam à medida que vão transitando nos grupos online.  

Porém, todo esse potencial como instrumento lúdico, ou pedagógico, ou de 

comunicação, ou mesmo de inserção grupal, lança grandes desafios. Para a criança que 

transita entre suas experiências concretas e virtuais, uma vez que a internet dá acesso 

a um ambiente sem fronteiras com inúmeras possibilidades que merecem ser 

reconhecidas, mas também com muitos riscos que deve ser evitados. Para os pais, e 

adultos responsáveis pela formação infantil, quando percebemos a importância que 

tem o acompanhamento e a orientação das crianças nas vivências destes contextos 

diversificados. No que se refere às atividades realizadas na internet, isso implica em 

reconhecer as habilidades que as crianças já possuem e identificar aquilo que ainda 

precisa ser aprendido, principalmente no desenvolvimento da capacidade da criança 

de avaliar os conteúdos e representações que chegam para ela nesse vasto ambiente. 

Neste sentido, pudemos observar que os pais que usam a internet, tanto para fins 

lúdicos, quanto para atividades sérias, tendem a acompanhar mais de perto a atuação 
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das crianças no ambiente virtual, fazendo com que suas orientações e intervenções 

sejam mais significativas para a criança.  

A internet não tomou o lugar das brincadeiras tradicionais nem representa o 

todo das experiências lúdicas infantis. Como um instrumento é objeto dos 

investimentos e representações que as crianças constroem. No nosso percurso, vimos 

que a escolha lúdica da criança depende em muito das condições que nós adultos 

proporcionamos a elas. Nossos instrumentos de trabalho nas mãos das crianças se 

transformam em diversão, os recursos tecnológicos se tornam novas brincadeiras. As 

crianças vão adaptando o seu entorno a fim de transformá-lo num espaço lúdico. 

Portanto as opções lúdicas são também resultado da riqueza cultural do seu entorno. 

Se a criança convive com falta de tempo, de companhia e de espaço, ela tende a se 

acomodar com essa situação e buscar soluções possíveis para se divertir, que podem 

ser o videogame, a televisão ou ainda a internet, pois como tivemos a oportunidade de 

escutar uma criança afirmar: “Eu sou atual, minha filha!” 9.  

 

  

                                                           
9
 Frase dita por uma menina de sete anos, em uma sala de espera de uma clínica médica, quando 

perguntamos numa conversa informal por que ela gostava de brincar na internet.  
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Anexos 

 

No CD encontram-se os seguintes anexos: 

 

1. Anexo A: Resolução 466 do Conselho Nacional de Ética 

2. Anexo B: Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

2.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais 

2.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as Crianças 

3. Anexo C: Relatórios Atlas.ti 

3.1 Code Families 

3.2 Code Family Tipos de Atividades Lúdicas 

3.3 Code Family A Internet nas Dinâmicas Sociais 

3.4 Code Family Espaços Lúdicos 

3.5 Code Family A Internet e as Representações Infantis 

3.6 Code Family A internet no cotidiano familiar 

3.7 Code Family Agenda Extra-Escolar 

3.8 Code Family Atividades Lúdicas e Relações Sociais 

3.9 Code Family Riscos e Oportunidades 
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