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Resumo 
 

A internet tem sido uma presença crescente no cenário da infância contemporânea. 
Ela já faz parte do cotidiano das crianças e permeia suas atividades lúdicas propondo sua 
inserção no ambiente virtual. Neste contexto, propomos como objetivo de nossa 
investigação identificar o espaço que a internet ocupa e sua função na vivência lúdica da 
criança. Neste texto discutimos que o fenômeno da infância, tratada como categoria social, 
apresenta-se num continuo processo de ressignificação no qual as crianças são sujeitos 
ativos na construção de suas vivências e significados. Salientamos que a brincadeira é um 
fator essencial do desenvolvimento e do aprendizado infantil, e que estes são processos 
construídos histórica e socialmente. Portanto, optamos por dar ênfase ao discurso da 
própria criança sobre o tema. A partir de uma investigação qualitativa, fazendo uso da 
observação participante, pretende-se analisar o lugar da internet nas práticas lúdicas 
infantis: como a criança a representa no dia a dia e qual a função que ela ocupa nas 
brincadeiras cotidianas. Na fase introdutória da pesquisa foram realizadas, em caráter 
exploratório, observações de duas crianças, em ambiente residencial, quando do uso da 
internet em atividades lúdicas. Estas observações traçam indicativos preliminares ao 
direcionamento da pesquisa, como, por exemplo: o modo como às crianças usam a internet 
reforça o modo cotidiano de ser e brincar. 
 
Palavras chave: infância, internet, atividades lúdicas. 
 
 
Abstract 
 

Internet increases its presence in children’s contemporary life. It participates in their 
days and, as an entertainment, introduces them to the virtual environment created by 
computers. In this context, it is the main propose of this scientific investigation, to identify 
the zone occupied by internet in the children’s playful experience. This paper was prepared 
to try to discuss the childhood phenomenon, faced as a social category, which is in a 
continuous resignification process, in which the child is an active character that builds up its 
own experiences and meanings. We remark that play is an essential factor in the child’s 
learning development, which is built considering historic and social components. For these 
reasons, we opted to emphasize children’s own speech about this subject. In a qualitative 
research with a participative researcher we intend to analyze the place internet occupies in 
children’s playing activities, the way they represent this kind of occupation in nowadays life 
and which function it assumes in young people’s life. In a preliminary stage of this research, 
an exploratory activity was developed, consisting of observing the playful use of internet by 
two children in a home’s life context. This observation drives to preliminary findings, such as: 
the way children use the Internet, reinforces the way children behave and play everyday. 
 
Keywords: childhood, internet, play. 



Introdução 
 
O presente texto foi elaborado no quadro da pesquisa de doutoramento em Ciências 

da Educação – Tecnologia Educativa e se propõe a apresentar as discussões e dados 
preliminares de uma investigação que tem como preocupação compreender a função que a 
internet desempenha nas atividades lúdicas infantis e identificar o espaço que as crianças 
estão dando ao uso desta em suas brincadeiras e jogos. Para iniciarmos, discutimos o 
conceito de infância como uma categorial social que se constrói a partir de sua interação 
com a cultura, portanto falamos de uma infância contemporânea. Apresentamos a 
brincadeira como um fator essencial para o desenvolvimento infantil, buscando refletir 
sobre a atividade lúdica e sua relação com a internet e a proposta de uma brincadeira digital. 
Debatemos os dados preliminares da primeira etapa da pesquisa exploratória nos 
questionando se este fenômeno contemporâneo tem incidência nas formas de brincar, 
aprender e se relacionar das crianças. 
 
 
1. Da construção da infância à infância digital 

 
Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas buscando entender a relação da criança 

com as novas tecnologias, mas a maioria se reporta a perspectiva adulta sobre essa relação.  
A presença das tecnologias na vida das crianças já não pode ser contestada. Porém, se 
acreditamos que as tecnologias participam da vida das crianças, e que modifica, em vários 
aspectos, a própria concepção de infância é porque partimos da noção de que a infância é 
uma construção cultural. Devemos destacar que a sociologia da infância faz uma distinção 
entre o conceito de infância como categoria social, e o conceito de criança, os atores sociais. 
Como categoria social o conceito de infância se constrói historicamente, num continuo 
processo de ressignificação. Segundo Sarmento, (2002, p. 3) “a construção histórica da 
infância foi o resultado de um processo complexo de produção de representações sobre a 
criança, de estruturação de seus quotidianos e mundos de vida e, especialmente, de 
constituição de organizações sociais para as crianças.” Essa construção não acontece de 
maneira isolada, mas decorrente de 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. Como atores sociais as crianças, que dão 
forma a essa categoria e que se definem como tal a partir das etapas de desenvolvimento 
humano, seja ele psíquico, cognitivo e/ou motor. 

Segundo Postman, (1999), as tecnologias tanto contribuíram para o nascimento 
dessa categoria social, como decretaram o seu fim, já que modificaram as formas de acesso 
à informação, pois o conhecimento de determinados assuntos definiam aquilo que era de 
ordem do mundo adulto ou do universo infantil. Para Postman (1999), coube à criação da 
prensa tipográfica provocar uma segregação entre o mundo do adulto e a infância, pois 
exigia a necessidade da alfabetização para a compreensão e inserção do indivíduo na 
sociedade letrada, ou seja, criou um novo mundo simbólico no qual a criança não estava 
apta a penetrar, ao mesmo tempo em que definia o universo adulto. A criança teve de ser 
preparada para o mundo adulto. A alfabetização e a segregação dos assuntos pertinentes a 
cada mundo passaram a ser trabalhadas nas instituições chamadas escolas, onde as crianças 
podiam aprender gradativamente sobre um universo adulto, sem fazer ainda parte dele, 
entendendo que havia segredos reservados para outro momento. 



Para Postman (1999), da mesma forma que a prensa tipográfica teria provocado o 
surgimento da infância, as mídias eletrônicas, como a televisão, estariam acabando com ela, 
pois prescindem do universo simbólico criado pela imprensa. Sendo basicamente um meio 
visual, a televisão não exige nenhum preparo para sua compreensão, acabando com as 
zonas de segredo que definiriam os dois mundos. Além disso, a televisão teria tirado dos pais 
e da escola toda possibilidade de controle da informação, portanto o controle e manutenção 
da infância. Para que essa sobreviva, ainda de acordo com Postman, seria necessária a 
manutenção de padrões morais rigorosos.  

O determinismo com que Postman aponta o papel da mídia na construção e no 
desaparecimento da infância nos apresenta uma representação de criança como um 
indivíduo passivo e vulnerável diante das mudanças tecnológicas que se apresentam. Não 
podemos negar, como dito anteriormente, o papel que as mídias e as tecnologias têm nas 
mudanças ocorridas na nossa concepção de infância e como elas se fazem presentes em seu 
cotidiano, assim como não podemos mais ignorar as diversas formas de interação e os vários 
processos de significação que a criança estabelece com elas. 

Buckingham (2007) sustenta que para entendermos as mudanças ocorridas com a 
infância é preciso “reconhecer a natureza provisória e diversificada da infância 
contemporânea” (p. 92). Não falamos de uma infância, mas de infâncias, com contextos 
similares, mas não idênticos, com suas vivências e culturas próprias. 

Assim, se por um lado as crianças passaram a ter mais acesso ao mundo adulto por 
meio da interação com as mídias eletrônicas, por outro, a forma com as quais elas se 
apropriam desses conteúdos e se relacionam com essas mídias, influencia novos saberes, 
formas de relacionamento, percepções de mundo e reconhecimento que dependem dos 
processos de significação das próprias crianças e num outro contexto, dos adultos que 
constroem um discurso sobre, e para elas. 

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 controvérsias 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 serem 
objetos de uma visão pessimista e são consideradas influências negativas, tal como Postman 
(1999), Steinberg & Kincheloe (2004) e outros, preconizaram também da TV. 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 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. Assim as crianças deixam os papeis de 
vítimas dos poderes negativos das mídias e passam a serem manipuladores de mídia, 
assumindo os papeis de agentes de transformação da sociedade. Alguns pontos são 
colocados como fundamentais para que essa inversão de papeis 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 são também salientados por diversos outros autores que ainda 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 (Buckingham, 
2007).  

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).  

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 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.  

Portanto para entender a relação da mídia com a infância, devem-se abandonar os 
discursos centrados e/ou originados no mundo adulto, e aproximar-se das realidades 
infantis, seu cotidiano, e suas formas de apropriação das tecnologias, mesmo que seja uma 
realidade em mutação. Devemos nos esforçar por entender as competências que as crianças 



têm e identificar as que devem desenvolver para o trato com as tecnologias. Por ser um 
processo histórico e cultural, a ideia de infância avança, porém ainda sem contornos 
claramente definidos. Nesse contexto, afirma Buckingham (2007): 

 
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. (p. 295) 

 
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 seres passivos 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). 

A criança como ator social e sua interação com as mídias eletrônicas é um objeto de 
intenso debate. A internet como um “poderoso veículo de comunicação interativo” (Barra, 
2004, p. 62) faz parte do universo da infância contemporânea e protagoniza uma série de 
inquietações acerca do acesso aos seus conteúdos, usos, exposição e riscos que acaba por 
provocar as mais diversas necessidades de investigação, ora com o objetivo de proteção à 
infância, ora por necessidade de controle e manutenção da infância dentro de padrões 
morais e relacionais estabelecidos, ou ainda como forma de conhecer a realidade infantil e 
de preparar o adulto para intervir e se relacionar de forma produtiva com a nova geração e a 
permanente perspectiva de mudanças. 

Segundo Barra (2004), “aproximarmo-nos dos mundos da infância significa também a 
compreensão da dimensão interactiva criança-internet” (p. 167). Nesse sentido a 
“naturalização” da internet no mundo infantil talvez esteja associada à vivência lúdica que a 
criança faz enquanto se apropria de seus instrumentos e recursos. Barra (2004) com o 
objetivo de investigar o que as crianças conhecem da internet e o que fazem nesse espaço 
virtual conclui, dentre outros resultados, que as crianças procuram os jogos na internet 
apesar de não se dirigirem especificamente para sites infantis e que mesmo as crianças mais 
novas (sua pesquisa teve como amostra crianças entre 6 e 11 anos) utilizam a internet sem 
constrangimento. Parece haver uma vinculação entre o uso da internet e a ludicidade. 
Navegar, brincar na internet, pode ser tão prazeroso quanto qualquer outra brincadeira. 
 
 
 
 



2. O lúdico, a cultura lúdica e a relação entre o brincar e o aprender 
 

Brincar é coisa de criança! Quantas vezes não ouvimos essa expressão, e o que nos 
diz ela? Expressões como essas guardam em si uma gama de representações que incidem 
sobre nossas atitudes, comportamentos e julgamentos, não só acerca da criança e da ideia 
que fazemos do universo infantil, mas também acerca do sentido e da importância da 
brincadeira. O brincar aparece em muitas ocasiões (e ainda hoje), na nossa sociedade como 
o oposto ao trabalhar, ou o fazer “coisa séria”. Isso acaba por colocar a atividade espontânea 
infantil no patamar do fútil ou do sem importância, até o momento em que as ciências 
deram um significado à brincadeira. O simples fato de a atividade ser reconhecida como 
brincadeira faz parte de um repertório designado e reconhecido por cada cultura. Segundo 
Brougère (1998), 

 
Uma das características do jogo consiste efetivamente no fato de não 
dispor de nenhum comportamento específico que permitiria separar 
claramente a atividade lúdica de qualquer outro comportamento. O que 
caracteriza o jogo é menos o que se busca do que o modo como se brinca, o 
estado de espírito com que se brinca. Isso leva a dar muita importância à 
noção de interpretação, ao considerar uma atividade como lúdica. (para. 5)  

 
Para nomear, interpretar e dar sentido a essa atividade recorre-se a um apanhado 

cultural que operacionalizará um lugar para ela naquele contexto. Ora, se a cultura e suas 
significações são processos dinâmicos, suas manifestações também o são, os modos de 
brincar e mesmo de ser criança “acompanham os tempos”, marcando sua trajetória de 
forma singular. Chegamos a estratificar por gerações aquilo que caracteriza os modos de ser 
e de se relacionar dos indivíduos a partir de suas produções culturais. Não nos interessa 
traçar um perfil dessas gerações, mas compreender a importância desses artefatos culturais 
nos processos sociais, em particular a infância e seus modos de brincar, já que 
compreendemos a brincadeira como uma atividade marcadamente infantil (mas não 
exclusiva da criança, pois o adulto também desenvolve diversas atividades lúdicas).  

Partindo da ideia de que a brincadeira é um fator essencial do desenvolvimento e do 
aprendizado infantil, e que estes são processos construídos histórica e socialmente, nos 
quais devem ser levadas em conta a cultura e as relações sociais, nos debruçamos sobre a 
questão para entender o que é lúdico, a interface da atividade lúdica e da aprendizagem, 
como se dá a vivência lúdica da criança com as novas tecnologias.  

O lúdico e a brincadeira estão estreitamente relacionados e vêm sendo estudados a 
partir de diversos referenciais científicos. Partindo de um percurso já traçado, buscamos nos 
apropriar de um sentido que nos permita discutir as práticas lúdicas que surgem em 
interação com as novas tecnologias da informação. 

O lúdico envolve na sua prática as mais diversas manifestações, a brincadeira em si 
ou o ato de brincar, o jogo, o ato de jogar, o brinquedo como artefato lúdico. Cada uma 
dessas manifestações foram alvos de estudos e especulações, com aproximações em seus 
significados, mas guardando em si suas especificidades. Considerando as contribuições de 
alguns estudiosos no tema podemos salientar algumas dimensões que podem nos ajudar a 
debater o conceito: é uma condição que faz parte da existência humana; é uma atividade 
espontânea em que os indivíduos escolhem participar ativamente, pois é uma situação 
prazerosa, ou seja, brinca-se pelo prazer de brincar, mesmo que em alguns momentos sejam 
evidenciadas situações de desprazer, como salienta Vygotsky (1994) quando, por exemplo, a 



brincadeira envolve disputas e competições. A brincadeira não tem um objetivo claro, a não 
ser o da própria atividade de brincar, mas seus efeitos emergem do próprio processo lúdico. 

Segundo Lopes (2008), o conceito de ludicidade deve ser entendido como uma 
condição de ser do humano, que se manifesta a partir de ações lúdicas, tais como brincar, 
jogar, construir brinquedos, e que afetam os mais diversos campos de ação do indivíduo: 
cognitivo, relacional, afetivo, comunicacional. Essa abordagem segue a linha de diversas 
teorias de desenvolvimento infantil, tais como a teoria de Piaget e Vygotsky, nas quais as 
atividades lúdicas são colocadas como naturais da criança e possibilitadoras de seu 
desenvolvimento. 

Piaget (1975, 1990) coloca que embora as atividades lúdicas da criança comecem 
espontaneamente, com a presença de exercícios motores, ela se desenvolve 
progressivamente em sucessivos graus de complexidade, passando pelos jogos simbólicos, 
permitindo que a criança assimile a realidade externa e a represente, para posteriormente 
possibilitar a construção de formas de relações sociais, alcançando a construção do 
julgamento moral (Piaget, 1994).  É na busca do equilíbrio entre os processos de assimilação 
e acomodação que a inteligência é definida. Na assimilação o sujeito incorpora novos 
elementos à sua estrutura de pensamento. Na acomodação, essas estruturas se reorganizam 
para incorporar esses novos elementos. A brincadeira permitiria à criança a assimilação e a 
acomodação de novos elementos. A possibilidade que as atividades lúdicas proporcionam de 
simbolizar, representar mentalmente, é uma função essencialmente humana. 

Apesar de Piaget não apontar explicitamente em sua teoria a relação da cultura com 
a brincadeira e os processos de aprendizagem, o desenvolvimento de jogos simbólicos 
permitem o acesso à cultura, além disso, nos chama atenção a importância da experiência, 
do fazer, do atuar no concreto, para a assimilação e desenvolvimento do aprendizado, pois 
acreditamos que muitas das experiências lúdicas das crianças passaram a ser mediadas por 
artefatos tecnológicos, colocando a experiência no patamar da representação, ou seja, a 
infância digital experimenta a partir de simulações das experiências.  

Por outro lado, para Vygotsky (1994), as atividades lúdicas se desenvolvem com a 
aquisição da linguagem que permite à criança o uso do símbolo, e possibilita a brincadeira 
de faz de conta, ou o jogo de papeis, no qual a criança cria uma situação imaginária em que 
incorpora elementos de seu contexto cultural e social, adquiridos por meio de sua interação 
com o meio. A brincadeira permite à criança vivenciar no imediato aquilo que ela ainda não 
está preparada para executar na vida real, proporcionando um ensaio de seus futuros papeis 
e modos de comportamento (Vygotsky, 1994). Isso permite que a criança atue em outro 
nível que não o habitual para sua idade, criando uma zona de desenvolvimento potencial, 
pois provoca um impulso para níveis mais elevados de desenvolvimento. 

Também na psicanálise de crianças encontramos referência ao fato da brincadeira 
permitir a representação e a compreensão da realidade, Winnicott (1975), salienta 
justamente o fato de a brincadeira ser uma experiência de criação e produção de sentido, 
que se constrói num espaço potencial, que não é nem externa (realidade concreta), nem 
interna, mas um espaço intermediário vivenciado nas relações da criança com o outro. 

Por ser uma característica essencialmente humana, a atividade lúdica apresenta 
diversas formas de manifestações, que apesar das tentativas de repertoriá-las, são 
vivenciadas a partir do contexto sociocultural no qual se apresentam. Portanto a definição 
do que é a brincadeira, o ato de brincar, o jogo, o brinquedo (que até então usamos de 
forma indistinta) pode variar de acordo com o meio ou origem no qual se apresenta, assim 



como o próprio termo que a define varia de acordo com a língua, nesse sentido afirma 
Huizinga (2004), 

 
a categoria geral de jogo não foi distinguida com idêntico rigor por todas as 
línguas, nem sempre sendo sintetizada em uma única palavra. Em todos os 
povos encontramos o jogo, e sob formas extremamente semelhantes, mas 
as línguas desses povos diferem muitíssimo, em sua concepção de jogo... ( 
p. 34)  

 
Lopes (2008) também aborda essa questão quando, a partir do significado semântico, 

destacou cinco palavras em língua portuguesa para designar as atividades que tinham 
relação com o fenômeno da ludicidade: brincar, jogar, brinquedo, recrear e lazer. Lopes 
(2008) busca na etimologia da palavra brincar o sentido que ela pode abranger. Assim 
brincar deriva de brinco, que significa foliar, entreter-se, divertimento, não falar a sério, 
gracejo, jogar, ócio, proceder levianamente, ornar excessivamente, objeto para as crianças 
brincarem, bonito e brinquedo (Lopes apud Gordinho, 2009). Lopes (2008) nos chama 
atenção ainda para três características na diversidade de significados que a palavra brincar 
pode assumir: a atividade de brincar, é reconhecida por aqueles que dela participam ou a 
observam como sendo uma brincadeira, implica uma ação com sentido positivo ou negativo, 
pode envolver uma atividade física.  A palavra jogar provém do latim jocare e designa as 
atividades realizadas com a intenção de distração, divertimento, brincadeira e brinquedo, 
escárnio, prática de um prazer e ainda coisa que se diz a rir, não a sério, prática de um 
desporto, astúcia, fingimento e luta (Lopes apud Gordinho, 2009). Já o brinquedo se refere 
aos artefatos utilizados na brincadeira, que podem ter sido construídos para esse fim ou 
transformados em brinquedos por aqueles que brincam, ou seja, são objetos que adquirem 
um significado lúdico. Finalmente as palavras recrear e lazer estão mais relacionadas com a 
perspectiva de tempo livre, recreação, folga, distração, ou ainda descanso, ócio, repouso. 

Segundo Kishimoto (1997) o termo jogo pode assumir, quando voltado para a 
ludicidade, três significados diferentes; pode referir-se a um sistema linguístico num 
contexto social específico, ou a um sistema de regras, ou a um objeto (como jogos de 
tabuleiro).  

Já Vygotsky (1994) considera que mesmo as brincadeiras de faz de conta portam 
regras, é no jogo de papéis que as crianças conseguem assimilar regras de comportamento, 
portanto não há diferença entre jogo (como jogo de regras) e brincadeira (jogo espontâneo).  

Por sua vez, o brinquedo não trás consigo um sistema de regras pré-definidas, mas 
pode conter informações de uma realidade social, ou uma realidade imaginada. Para 
Brougère, (1995 apud  Jardim, 2003) o brinquedo é portador de significados e 
representações, tanto por parte da criança, no que se refere à realidade e ao imaginário 
infantil, quanto por parte do adulto, no que se refere à sua concepção de infância.  

Brougère (1998) nos chama a atenção para o fato que brinquedo e brincadeira, assim 
como a própria representação da infância, são fortemente marcados pela cultura e pelo 
contexto social no qual se inserem. Segundo Brougère (1998) a brincadeira necessita de um 
aprendizado social.  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. Para Brougère é durante a brincadeira que se aprende, antes de qualquer coisa, a 
brincar e a interagir com um mundo simbólico particular, ou seja, o primeiro efeito do jogo 
não é a entrada na cultura de um modo geral, mas aprender a cultura do jogo em particular.  



A essa cultura do jogo Brougère denominou de cultura lúdica. Entende-se por cultura 
lúdica o conjunto de práticas lúdicas, regras, costumes, significados, brincadeiras, objetos 
lúdicos, inseridos no contexto social em que 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 os suportes simbólicos que ela fornece (Brougère, 1998). É 
brincando, interagindo com os brinquedos, desenvolvendo atividades lúdicas, que a criança 
constrói sua cultura lúdica.  

Somam-se às essas ideias os modos específicos de manifestação das culturas infantis. 
Para Sarmento (2004), a cultura da infância exprime a cultura da sociedade na qual se insere, 
mas de forma diferente do mundo adulto, essa diferença se dá “nas formas especificamente 
infantis de inteligibilidade, representação e simbolização do mundo” (p.12). Nesse sentido 
existe uma “universalidade” na cultura infantil que vai além das culturas específicas da cada 
contexto vivenciado pelas crianças. Segundo Sarmento (2004), os quatro eixos 
estruturadores da cultura da infância seriam: a interactividade, ludicidade, a fantasia do real 
e a reiteração (p.13).  
 A interactividade se faz na heterogeneidade das relações que a criança estabelece 
entre o mundo adulto e o mundo infantil, na qual é possível apreender valores, 
comportamentos, atitudes. Ou seja, a criança tanto aprende a partir das vivências familiares, 
escolar, em atividades sociais, como com seus pares nos jogos e brincadeiras em que se 
“apropriam, reinventam e reproduzem o mundo que as rodeiam” (idem, p. 14).  A 
ludicidade, considerado o traço fundamental da cultura infantil, está presente nas atividades 
cotidianas da criança. A cultura lúdica (Brougère, 1998), conforme já discutimos se manifesta 
nessa interactividade dos dois mundos, o que faz com que Sarmento (2004) e Brougère 
(1997) nos chamem atenção para a importância dos artefatos culturais que são produzidos 
para a criança, como jogos e brinquedos que muito nos falam dessas interações. A fantasia 
do real faz parte da forma como a criança se apropria do mundo real, o transforma, o 
reinventa, e lhe atribui significado. Ela traz para o mundo imaginário, objetos, pessoas e 
acontecimentos de seu cotidiano da mesma forma que personagens e enredos fictícios são 
levados para o real. A fantasia do real é um processo que permite interpretar o mundo 
“transpondo-o, contra todos os determinismos e contra todas as pretensões de 
subordinação a um controle total, para uma ordem habitável.” (Sarmento, 2004, p. 17). A 
reiteração nos traz a não linearidade temporal. O tempo, para a criança, não precisa 
obedecer a padrões lineares, ele vai, volta, é sempre repetido ou reiniciado, não tem 
medida. E é sempre revestido de novas possibilidades, que permitem à criança as idas e 
vindas necessárias para sua acomodação e compreensão do mundo.  
 A partir de uma análise preliminar, o brincar na internet parece obedecer a essas 
mesmas dimensões propostas por Sarmento (2004): propõem novas formas de 
interatividade, mundos não reais nos quais podemos ser o que quisermos, a possibilidade de 
reinventar o tempo e recomeçar a qualquer momento. A internet propõe uma forma 
semelhante e ao mesmo tempo diferenciada de viver a cultura infantil. Diferenciada por 
propor essas possibilidades num mundo virtual, distante ou não do real, mas no qual a 
criança poderá desenvolver atividades lúdicas a partir de uma representação da realidade.  

Além disso, não sabemos quais, das atividades desenvolvidas na internet pelas 
crianças, elas consideram brincadeira, pois mesmo as atividades não correlatas aos jogos, 
numa primeira instância podem ser divertidas e prazerosas. Também devemos levar em 
consideração que muitos dos conteúdos e jogos acessados pelas crianças na internet podem 
fazer parte de outros universos midiáticos, tais como desenhos animados, histórias em 



quadrinhos, filmes, jogos, bonecos e livros, nos quais conteúdos se complementam e 
significados são transmitidos e partilhados simultaneamente.  
 
 
3. Descobertas sobre brincar de internet 
 
 A partir desses questionamentos propomos uma investigação acerca do lugar 
ocupado pela internet na ludicidade infantil, dando voz às próprias crianças para discutirmos 
como a internet é representada por ela no dia a dia e qual a função que a internet ocupa nas 
brincadeiras cotidianas. Essa pesquisa encontra-se em sua fase introdutória, porém já 
levanta algumas possibilidades interessantes para a discussão. Optamos por desenvolver 
uma pesquisa qualitativa, na qual a participação do investigador e da criança é 
determinante. Segundo Sarmento, Soares, & Tomás (2004), 
 

Considerar a participação das crianças na investigação é um passo 
decorrente da construção de uma disciplina das ciências sociais que procura 
desconstruir a persistente afonia e invisibilidade das crianças nas 
investigações que ao longo do último século se foram multiplicando sob a 
égide de tentar compreender a criança, sem nunca considerar essa mesma 
criança enquanto elemento válido do processo, com voz e opinião acerca 
do mesmo (p. 6). 

 
O que buscamos é a participação efetiva da criança no processo da pesquisa, nesse 

sentido estamos atentos aos aspectos éticos e metodológicos da investigação. Aspectos 
como: o consentimento informado, a liberdade de recusa de participação a qualquer 
momento, a valorização e o respeito à fala e ao comportamento da criança, são pontuados 
com cada criança participante da investigação (Soares, 2006).  

A observação participante e a entrevista não estruturada foram técnicas de recolha 
de dados que utilizamos nessa primeira fase da pesquisa, com caráter exploratório, e que 
nos possibilitou a aproximação e a escuta da criança em seu próprio ambiente doméstico, 
pois buscávamos compreender o uso da internet como artefato lúdico e não 
necessariamente vinculados aos aspectos pedagógicos que o uso na escola, por exemplo, 
poderia associar. Sem uma programação pré-estabelecida para esses encontros, era 
facultada à criança a possibilidade de propor as atividades que seriam desenvolvidas durante 
aquele espaço de tempo. Os encontros foram marcados pela descontração, com duração 
aproximada de duas horas. Foram desenvolvidas sessões de atividades na internet, outros 
tipos de atividades lúdicas e um “bate papo” com as crianças sobre o que consideravam 
divertido, 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. 

Participaram dessa primeira etapa, duas crianças: uma menina de 11 anos e um 
menino de 10 anos, apesar do escopo da pesquisa prever a intervenção com crianças mais 
jovens, entre 06 e 11 anos, por entender que a internet está sendo utilizada cada vez mais 
cedo, inclusive nas escolas, como recurso didático. Na fase exploratória da pesquisa a 
amostragem foi feita por conveniência. Os dados foram recolhidos em diário de campo e 
posteriormente transcritos, permitindo um exercício analítico e de interpretação que nos 
levou a diversos questionamentos que poderão incidir no planejamento das próximas etapas 
da pesquisa e na redefinição dos marcos teóricos que balizarão essas etapas.  



As crianças que participaram da etapa exploratória da pesquisa declararam que 
usavam a internet para realizar tarefas e pesquisas escolares, mas também para se divertir, 
nesse caso usavam a internet para jogar, ou buscar curiosidades ou novidades sobre aquele 
assunto que lhes interessava no momento. A internet não foi colocada como um primeiro 
recurso para um momento divertido, para essas crianças brincar na internet ou passa a ser 
uma opção quando não têm outro interesse, ou atividade a desenvolver, ou a internet 
partilha a preferência das atividades lúdicas com outras atividades. 

 
Quando não tenho nada para fazer eu ligo a internet. 

Menina – 11 anos 
 
Eu gosto de brincar na internet, gosto de jogar futebol e de jogar com meus 
amigos. 

Menino – 10 anos 

 
 Apesar de não parecer à primeira opção em termos de diversão, a internet é 
apresentada como algo divertido, pois não deixa de ser um recurso para o entretenimento. 
Além disso, as crianças apresentaram certo fascínio pela tecnologia, demonstraram 
familiaridade e habilidades em utilizar ferramentas e dispositivos que a internet 
disponibiliza, como o software Prezi, usado para editar apresentações que ficam 
armazenadas “nas nuvens”. 
 

Quer ver o que descobri na internet?  
Ainda estou aprendendo a usar, mas é bem legal! 

Sobre o Prezi - Menino – 10 anos 
 

  Eu não acredito que quando você sai de férias não leva nem o celular, nem o 
notebook! 

Menina – 11 anos 

 
Quando acessam a internet partilham o interesse entre jogos online e o uso de outras 

ferramentas, como os blogs. As crianças entrevistadas criaram e desenvolveram blogs com 
fins de divulgar para outras crianças assuntos de interesse, tais como: novidades sobre jogos, 
viagens, dicas de livros ou filmes assistidos, dicas de comportamento, culinária ou moda. 
Interessante apontar que os blogs retratam aquilo que as crianças tratam com interesse não 
só na internet: aquela que dá dicas de livros adora ler e escrever, aquele que dá dicas de 
viagens adora viajar com a família e conhecer lugares novos. Apesar dos blogs apresentarem 
assuntos de interesse das crianças percebemos, que não estavam atualizados, as últimas 
postagens tinham sido realizadas há alguns meses.  

 
Desculpa, faz tempo que eu não atualizo o blog! 

Menina – 11 anos 

 
As crianças entrevistadas afirmaram gostar de brincar com jogos na internet, os jogos 

escolhidos são jogos online que trazem elementos que também estão presentes em outras 
atividades das crianças: jogo de vestir a boneca com roupas da moda, ou fazer compras, ou 
cozinhar. Ou ainda jogos de competição, jogos de aventura em terras estranhas com 
multijogadores. 



 As crianças parecem ter noção de que a internet oferece, além de coisas 
interessantes como as redes sociais, alguns riscos, pois tinham restrições quanto ao seu uso. 
 

Eu só uso o e-mail de vez em quando, muito pouco.  
Não gosto do facebook, pois pode ter pessoas perigosas na internet. 

Menina – 11 anos 
 
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. 

Menino – 10 anos 

 
O que a princípio poderia parecer uma reclamação foi apresentado, pelas crianças, 

como cuidados que os pais têm com os filhos, até mesmo trazendo certo orgulho quando 
colocado, porém percebemos que elas têm autonomia no uso do computador, inclusive 
usam a internet na maior parte das vezes sozinhas, mesmo quando os pais estão em casa. 
 
 
Considerações finais 
 

Essas primeiras observações traçam indicativos preliminares ao direcionamento da 
pesquisa, elas sugerem que: as tecnologias de comunicação e informação, e de modo mais 
especifico, a internet, fazem parte da rotina da infância contemporânea, porém a maneira 
como as crianças usam a internet parece estar associado aos modos de ser e brincar que a 
criança apresenta em seu contexto cotidiano, pois aquilo que foi considerado divertido no 
uso da internet, seus jogos, os conteúdos dos blogs, reproduzem ou confirmam brincadeiras 
realizadas na vivência concreta da criança. O que parece indicar que as vivências lúdicas das 
crianças no real, não foram abandonadas ou totalmente substituídas por atividades lúdicas 
consideradas inovadoras na rede. Ou seja, a internet não sacrifica a brincadeira, nem 
transforma a criança num adulto precoce, ela pode oferecer à criança espaços lúdicos 
prazerosos e confortáveis.  A criança como sujeito ativo de suas vivências, interpreta, usa, 
testa, modifica suas experiências, isso não implica numa escolha entre o “ou isto ou aquilo” 
como nos diria a poetisa brasileira Cecília Meireles, mas numa coexistência de modos de 
brincar.  

Entretanto vale salientar que esses modos de brincar, que hoje estão presentes 
simultaneamente, implicam em investimentos diferenciados por parte da criança. O que nos 
leva a questionar outros elementos da vivência lúdica infantil: como a cultura é dinâmica, 
não estaríamos na verdade vendo um movimento de substituição das práticas lúdicas já que 
os jogos online são similares aos jogos tradicionais? Se aquilo que a criança considera 
divertido na internet está sempre de acordo com o modo com o qual ela lida com a 
realidade, essas vivências estariam sendo usadas como escudos que protegeriam a criança 
de vivências lúdicas, ou outras experiências, nas quais ela se confrontaria com outros modos 
de ser, brincar e responder às exigências sociais? Se considerarmos a brincadeira como uma 
imersão experiencial, na qual a criança constrói o seu mundo simbólico e se torna apta a 
vivenciar a sua cultura, o fato de vivencia-la virtualmente prepararia a criança para a vivência 
tecnológica, porém desproveríamos a criança do acesso ao mundo simbólico tão necessário 
para as vivências do mundo real?  A instantaneidade das experiências lúdicas na internet 



permitiria à criança de fato elaborar uma compreensão sobre a cultura na qual estão 
inseridas? 

Muitas lacunas e questionamentos foram abertos a partir dessa primeira etapa da 
pesquisa, para desenvolvê-los será necessário muito mais tempo de observação, será 
necessário também ampliar a amostra inclusive realizando observações com crianças 
menores. Acreditamos que o fato de termos tido um contato individual com cada criança 
permitiu uma relação de proximidade que abriu possibilidades para análises mais subjetivas 
das práticas lúdicas infantis, porém acreditamos que os grupos focais também poderão 
proporcionar novos parâmetros de análise quanto às representações que as crianças fazem 
da internet em seus espaços lúdicos e a partir das suas vivências entre os pares. 
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