
A INFÂNCIA E O BRINCAR NA ERA DA CIBERCULTURA

Resumo

O presente trabalho teve como foco de estudos as crianças do início do século XXI, aquelas que nasceram junto
às tecnologias digitais e têm seu modo de existência imerso na cibercultura. O estudo empreendido buscou
compreender e analisar, em sua narrativa, as vivências das crianças na cibercultura, em especial, no que se
refere ao brincar. Tal propósito buscou verificar se as novas modalidades de brincar e jogar na cibercultura estão
acabando com as brincadeiras tradicionais.

Palavras-chaves: Cibercultura; criança, Lúdico.

Abstract

The present work focused on studies of children of the early twenty-first century, those born with digital
technologies and have their mode of existence immersed in cyberculture. The study undertaken aimed to
understand and analyze, in his narrative, the experiences of children in cyberspace, in particular with regard to
the play. Such purpose was to ascertain whether the new forms of play and game in cyberculture are destroying
traditional games.

Keywords: Cyberculture; Child, Playful.

Resumo

El presente trabajo se centra en estudios de niños de principios del siglo XXI, los nacidos con las tecnologías
digitales y tienen su modo de existencia inmersa en la cibercultura. El estudio realizado tuvo como objetivo
comprender y analizar, en su narrativa, las experiencias de los niños en el ciberespacio, en particular con
respecto a la obra. Tal propósito era determinar si las nuevas formas de juego y el juego en la cibercultura están
destruyendo los juegos tradicionales.
Palabras clave: cibercultura; hijo, Juguetón.

1. INTRODUÇÃO

O mundo e a cultura das crianças mudaram significativamente. Os estímulos a que elas estão sujeitas
multiplicaram-se. São outros os brinquedos que são oferecidos, com os quais elas ocupam o tempo. As
experiências e vivências infantis estruturam-se e se desenvolvem de maneira diferente que em qualquer outra
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época. Hoje, o consumo, o fascínio e a sedução exercidos pelas tecnologias digitais, pela internet parecem estar
em posição central. É comum observar crianças que utilizam diariamente celular, computador, notebook, Tablet,
internet, Facebook, entre outros dispositivos, e este fato nos faz reconhecer que a relação criança e tecnologia se
torna cada vez mais interdependente.

As crianças estão nascendo em um tempo de presença marcante da cibercultura. São “banhadas” em bytes e
bits e estão crescendo com a evolução da web e das tecnologias em geral. Elas são as crianças do novo mundo,
do mundo digital e não conseguem compreender o mundo sem a utilização da comunicação em tempo real. São
crianças que constituem uma infância online, encurtam as distâncias e os limites do tempo e do espaço e
inventam novos sons, imagens e textos eletrônicos, criam comunidades virtuais, fazem amigos virtuais, vivem
novos relacionamentos, simulam novas experiências e identidades. Enfim, vivem (mas também produzem) a
cibercultura.

No entanto, essa onda das tecnologias digitais vem produzindo diferentes sensações. Às vezes, provoca uma
espécie de tecnofobia; outras vezes, proporciona o prazer de encontrar informações ou pessoas com um simples
clique do mouse. Devo destacar ainda os riscos em potencial aos quais, especialmente as crianças, ficam
expostas. Há vários relatos divulgados nas mídias de pedófilas/os e outras/os criminosas/os que utilizam
informações existentes na Internet para praticar seus delitos. Essa onda cibernética, ao mesmo tempo, incita,
provoca, estimula, interpela, convida, seduz, atrai, conquista, amedronta, afugenta, apavora, repele, gera
desconfiança, modifica os relacionamentos, especialmente quando se toma como foco a Infância.

Aqueles que estão próximos de crianças, tais como pais, mães, familiares, professores ou outros profissionais,
reconhecem bem esse contraste. O excesso, as formas emergentes de comunicação e a interação interpessoal,
as novas versões de entretenimento, o estímulo ao consumo, entre tantas outras experiências deste admirável
mundo novo, modificam a maneira de ser das crianças, misturando tudo que achávamos que tinha um lugar
certo, verdadeiro e lógico. Isso nos leva a constatar que esses novos tempos anunciam um novo olhar para
Infância e, por conseguinte, mudanças no modo como compreendemos a perspectiva histórica em torno da
Infância.

Portanto, não é a mesma coisa ser criança agora – no mundo globalizado de início do século XXI – que ser
criança uma década atrás, por exemplo. Sugiro que as subjetividades e os corpos das crianças se
metamorfoseiem. Tudo isso tem uma relação profunda com a cultura na qual estamos imersos.

Nesse sentido, ao considerar as modificações que ocorrem em relação à infância, relacionadas aos
acontecimentos do mundo atual, sou tomado por uma inquietação que segue na direção de tentar entender as
novas formas de brincar da criança do início do século XXI e analisar se estas práticas de diversão estão
provocando o desaparecimento das brincadeiras tradicionais.

Para apreender as formas de brincar das crianças no contexto da cibercultura realizamos uma pesquisa de
orientação qualitativa que tem sido definida, segundo Minayo (2007), como aquela que considera o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, aspectos que correspondem a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis. Para tanto, contamos com a participação de 45 (quarenta e cinco) crianças de 08 a 11 anos que
frequentam uma escola da rede privada do município de Aracaju/SE.

As reflexões sobre a produção do brincar na cibercultura, foram desencadeadas através de observações,
entrevistas e questionários. Vale destacar que o processo de produção/coleta dos dados foi desenvolvido em
quatro etapas que foram definidas a partir do contato com a escola e a apresentação de nossa proposta à
coordenação que prontamente foi aceita.

O contexto da pesquisa remeteu não exatamente às múltiplas infâncias produzidas pela cultura, ou seja, infância
trabalhadora, infância executiva, infância marginalizada, infância consumidora, mas um tipo específico que
ganhou diferentes denominações: Nativos Digitais (PRENSKY, 1999); Ciberinfância (DORNELLE, 2005); “Geração
Digital” e “Geração Net” (TAPSCOTT, 1999). Portanto, crianças que transitam no ciberespaço que estão em
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contato com os artefatos tecnológicos digitais detentoras de certas habilidades as quais lhes permitem atuar na
nova paisagem cultural desenhada pela cibercultura.

Esta nova paisagem cultural, portanto, exige que se invista em pesquisas sobre a criança no contexto da
cibercultura e sobre as tecnologias e estratégias criadas para se produzir o sujeito infantil na
contemporaneidade.

1. A INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA E O BRINCAR DIGITALIZADO

O atual cenário de transformações e novas práticas comunicacionais no contexto da cibercultura reposicionaram
a infância em relação a diversos temas da vida, em especial no tocante ao brincar, ao divertir-se de crianças que
habitam a cibercultura.

Na atualidade, observa-se que o brincar infantil é marcado por um conjunto complexo de mudanças
socioeconômicas, tecnológicas e culturais. Mudanças estas que contribuíram para que os jogos digitais e a
internet ocupassem lugar de destaque no cotidiano infantil, tornando-se produto de necessidade de consumo e
reconfigurando as cenas do brincar infantil.

Não há duvidas sobre os processos urbanos que tirou os espaços sociais das ruas, praças e campos de futebol
em terrenos baldios nas grandes cidades, e que transformou consideravelmente o modo de brincar das crianças.
Nota-se também que a grande concentração urbana e a pobreza tornaram grande a violência que é presenciada
de diferentes formas. Isso provoca medo nos responsáveis pelas crianças, os quais, às vezes, deixam de permitir
que andem e brinquem nos espaços urbanos. Assim, estamos constituindo uma sociedade em que os indivíduos
vivem enclausurados em condomínios, apartamentos, shoppings e escolas, na maioria das vezes vigiadas 24h
por dia.

As Consequências desse processo intenso de urbanização são identificadas também nos modos de ser do lúdico
infanto-juvenil nas grandes cidades. Uma minoria de crianças privilegiadas economicamente consegue manter
uma grande diversidade de situações para exercer seu poder lúdico, contando também com as novidades que as
tecnologias digitais disponibiliza para o lazer, o entretenimento e a educação.

Na rede, as atividades disponíveis são múltiplas. A internet é um destes sabores cibernéticos cotidianos que
criam um ambiente no qual as crianças crescem sob a sedução da imagem em tempo real, das redes sociais, do
chat, dos lápis e pincéis virtuais, dos bits e de uma inimaginável variedade de softwares e jogos digitais.

Brincar na tela do computador com jogos virtuais, por exemplo, tem sido uma prática crescente das crianças,
sobretudo aquelas que contam com a disponibilização da tecnologia digital ao seu alcance. Até mesmo as
crianças menos favorecidas economicamente vêm tendo, atualmente, ainda que de modo mais restrito, acesso
aos jogos eletrônicos e à internet, principalmente por meio da escola, o que nos permite perceber que o
ambiente digital e, consequentemente, o brincar nesse contexto tem sido muito difundido.

No Brasil, conforme publicação na revista Veja (2013), é crescente o número de crianças com idade entre dois e
onze anos que acessam a web e acabam passando mais tempo conectadas do que as americanas da mesma
faixa etária. Segundo as pesquisas realizadas pelo Ibope/NetRatings, as crianças gastam em média quinze horas
e vinte cinco minutos conectadas. Outra pesquisa, realizada nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, revela
que 67% das crianças preferem a internet à televisão (BRASIL, 2011).

A dimensão digital apresenta-se, assim, atuante no contexto contemporâneo, sobretudo quando se trata do
público infantil. Sites especializados em jogos digitais infantis elencam inúmeras possibilidades de diversão.
Existem sites de bonecas virtuais, que estão entre os dez mais acessados pelas crianças de nosso país, como
aponta o Ibope/NetRatings. Nessas páginas da web, as meninas brincam com bonecas, escolhendo roupas e
acessórios disponibilizados on-line (DWECK, 2007).

As crianças vivenciam diferentes tipos de jogos on-line jogos e outros usos classificados como lúdicos, a exemplo
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das interações nas redes sociais, passam horas do dia imersas nestes ambientes virtuais, interpretando
personagens, representados graficamente por avatares (“eu” virtual). Com eles, podem desenvolver desde
estratégias para vencer os desafios até relacionar-se com os demais personagens interpretados por outros
usuários.

De acordo com Brandão (2010), Brian Sutton-Smith (1986; 2001), um dos mais importantes teóricos sobre o
jogo e a brincadeira na atualidade, afirma que os jogos e brinquedos “reais”, mesmo os mais complexos, não se
comparam aos jogos e brinquedos digitais. No livro Toys as Culture (1986), ele compara uma boneca “real”,
chamada Chatty Cathy, que fala mais de uma dúzia de frases e move-se através de botões, a um personagem
virtual “inteligente” criada digitalmente, que pode reagir de acordo com a ação do jogador em milhões de
combinações possíveis. A tecnologia digital, portanto, proporciona uma nova característica aos jogos e
brinquedos: a possibilidade de simulação de uma “inteligência artificial”, programável através de algoritmos, que
pode identificar, analisar e reagir de acordo com as ações de quem joga e brinca.

Brandão (2010), com base nos estudos realizados por Sutton-Smith(2001) lista quatro importantes
características da mídia digital que possibilitam experiências únicas no jogo: a interatividade imediata (ainda que
limitada), a manipulação de informação, a automatização de sistemas complexos, e a comunicação em rede. As
novas hipermídias são interativas, imediatas, oferecem narrativas não lineares, e ambientes onde pode haver
interconexão entre o mundo “real” e o mundo “virtual”. Essas características propiciam a expansão de um espaço
“mágico”, onde o jogador pode se comunicar e interagir simultaneamente, com outros jogadores e personagens
virtuais inteligentes, e participar de narrativas “incertas” – sem começo, meio, e fim pré-definidos – nas quais
age como colaborador e coautor da experiência.

Isso só é possível, porque os jogos eletrônicos podem processar e simular elementos textuais, gráficos e sonoros
de forma interativa, assim como manipular a mecânica do jogo, através da lógica programática interna do
computador; algo que não é possível nos jogos “tradicionais”. Dessa forma, as regras e os processos podem ser
aprendidos durante o jogo, e ensinados pelo jogo de forma interativa.

No circulo mágico criado pelo jogo, joga-se e brinca-se em um espaço que não é como a vida “comum”
(HUIZINGA, 2004), e a tecnologia digital traz a possibilidade de agregar objetos e personagens, físicos e virtuais,
dentro de um complexo ambiente interativo, imediato, “inteligente”, e não linear, que surpreende, fascina e atrai
o jogador.

Assim, no contexto da cibercultura, os jogos digitais oferecem satisfações em forma de entretenimento de
maneira cada vez mais eficientes. No mundo digital, a percepção se assemelha mais ao sonho do que a
contemplação ou a simples leitura. A cultura imediata, abstrata, territorial e analógica vai sendo acrescida por
outra, mediada, simulada, multissensorial, de ambiência e digital. Enfatiza-se o caráter imersivo do ciberespaço
– os meios utilizados são multissensoriais, oferecendo ao usuário as opções as mais diversas que envolvem a
visão, audição e o tato, simulações que fazem da linguagem digital uma mistura de teatralidade e
entretenimento.

Segundo Brougère (1995), a mídia digital desempenha nas sociedades ocidentais um papel considerável,
transformando a vida e a cultura lúdica das crianças. A cultura lúdica das crianças é simbólica e deve ser
entendida dentro de uma cultura global na qual está inserida. Antes de criticar o papel da televisão, da internet e
das demais tecnologias nos dias atuais, Brougère enfatiza que ela fornece às crianças conteúdos diversos para
suas brincadeiras. A criança não se limita a receber passivamente os conteúdos televisivos, da internet e do
celular, dentre outros, mas reativa-os e se apropria deles através das suas brincadeiras.

1. TECENDO CONSIDERAÇÕES A PARTIR DO OBSERVADO

As reflexões focalizadas, sobre o brincar da criança na cibercultura foram desencadeadas pela análise dos dados
produzidos através das observações, questionários e entrevistas que tiveram o propósito de radiografar as
atividades com fins de divertimento de maior interesse das crianças envolvidas na pesquisa.
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De modo predominante, pude constatar que as manifestações de divertimento das crianças acontecem através
dos jogos e da interação com o outro no ciberespaço. Ao citarem jogos on-line e programas como Facebook,
destacam-se a importância do jogo e das trocas, tanto com a máquina quanto com as outras pessoas, com as
quais estão conectadas direta ou indiretamente, principalmente em comunidades virtuais.

Além desses aspectos, o que nos chamou atenção é que o próprio manuseio das crianças com o computador que
oferece um sistema de ícones e tarefas executadas com sons indicativos e tudo o mais que tal tecnologia
permite, se constitui também como momento de diversão. Navegar pela internet e trocar mensagens são um
divertimento para a criança que explora o desconhecido.

A maioria das crianças colaboradoras da pesquisa mora em condomínios de apartamentos. Todos os relatos de
experiências lúdicas fora do computador anunciados pelas crianças acontecem sempre na casa, no condomínio
ou escola. As ruas, praças e campos ou demais espaços públicos já não fazem parte do cotidiano destas crianças.
Não há duvidas que a reconfiguração familiar, a violência urbana, a privatização dos espaços nas cidades e o
desenvolvimento das tecnologias digitais provocaram mudanças nos modos de ser do lúdico infanto-juvenil. Isso
ajuda a explicar o porquê da forte presença das crianças no ciberespaço.

Percebe-se, através do que foi observado, que as crianças de dentro de casa participam do espaço exterior à
esfera doméstica. As crianças vão à “praça” e ao “parque” virtual e vivem novas formas de relacionamento e de
mobilidade. O ciberespaço tem se configurado como um novo espaço, um espaço onde as crianças jogam e se
divertem sem sair de casa tendo a interação, a ficção, a sofisticação estética e autonomia como ingredientes que
exercem grande fascínio.

No tocante às crianças envolvidas na pesquisa, os jogos eletrônicos e digitais aparecem como prática
predominante de diversão. Essa preferência pelo jogo pode ser explicado pelo fato do mesmo está relacionado à
busca pelo divertimento, relaxamento e prazer.

Huizinga (2004) nos ajuda a entender essa manifestação humana ao discuti importantes elementos articuladores
do jogo ligados à cultura, tais como: a busca por prazer e divertimento; a irracionalidade, a tensão e a incerteza
que o acompanham; a excitação advinda dessa prática. Ressalta, também, sua função semiótica, ou seja, sua
capacidade de produzir sentidos. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma
consciência de ser diferente da ‘vida quotidiana’(HUIZINGA, 2004, p.33).

Acreditamos ser importante permitir que essa ideia perpasse aspectos do domínio da internet para que, desde já,
seja possível estabelecer algumas relações importantes, mesmo que o autor não tenha dirigido suas colocações a
esse tipo de espaço. Primeiro, ao ocupar-se do computador e/ou da internet, a criança realiza uma ação
voluntária, voltada para o entretenimento, a informação, a descontração ou mesmo para o hábito cotidiano de
contemplação da tela. Segundo, fazem parte do mundo da internet tempo e espaço determinados. É interessante
lembrar que a internet estabelece um espaço próprio, que coloca em ambientes distintos o(s) enunciador(es), a
mensagem, e os enunciatários. Através da tecnologia, entretanto, são articuladas facilidades de integração
desses espaços, capazes de se conectarem a um tempo igualmente diferenciado, redefinido e redirecionado.
Assim, tais noções de tempo e espaço, associadas às regras do ciberespaço e à participação do jogador, auxiliam
a configurar um ‘existir à parte’, permeado por tensões e alegrias.

Nesse sentido, pode-se afirmar que o mundo virtual tem a característica de se configurar como outro nível de
realidade, diferente da rotina e do espaço cotidiano. O espaço virtual, portanto, é o novo espaço do lúdico. As
arenas, as mesas de jogos, os círculos mágicos, o palco, os mundos virtuais, espaços isolados, construídos para
a representação, dentro dos quais algumas regras são seguidas e respeitadas em torno de uma consciência
comum: a de que todos estão dentro da esfera do lúdico.

Com as observações das crianças jogando no computador e depoimentos através das entrevistas, percebi que a
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experiência do jogo simbólico é vivida nos jogos digitais de forma muito semelhante quando comparada aos
jogos tradicionais. A brincadeira imaginativa das crianças diante do computador segue muitas das mesmas
regras da interatividade e da fantasia que regem toda brincadeira infantil. Ao destruir o monstro do jogo, a
criança se sente vitoriosa, projetando-se como personagem deste desafio, superando seus limites e destruindo
todo o mal.

“eu sou o herói e vou matar o monstro e salvar a menina e o pequeno álem que a
acompanha. Eu sou o herói e vou matar o monstro de pedra ...eu tenho que matar
ele.. e salvar todos”...(Caderno de Anotações, 27.08.11).

As observações e falas revelaram também a capacidade de subversão da criança, sobretudo a onipotência no
espaço da fantasia. É ela a senhora do enredo; é ela quem constrói e reelabora valores e significados daquilo e
naquilo que lhe interessa. Sem dúvida que isto ocorre também a partir do que existe no meio social no qual a
criança vive, mas no espaço lúdico da fantasia, ela, criança, se faz o sujeito principal do enredo que é a história
da construção de sua personalidade, de sua consciência de si e do outro.

Nesta situação, a criança pode surpreender, e por isso vale a pena ouvi-la e compreendê-la. Veja o caso da
Letícia[1]: brincando no site da Barbie, um dos mais citados entre os sujeitos da pesquisa, ela conta como se
diverte ao vestir sua boneca virtual. Ao contrário do que se esperaria, pelo menos no que é a intenção explícita
do site oferecendo ‘apetrechos’ para o usuário vestir a boneca para desfilar lindamente, Letícia se diverte e se
vangloria com as colegas pelo fato de transformar o esperado em algo inverso, ou seja, de vestir a boneca
virtual da Barbie mais bregamente possível para ganhar um concurso de Miss Brega!

“e agora nós vamos escolher a Bia, ela é a mais bonitinha...e aí agora vamos fazer
ela ficar bem brega..põe aquele sapatinho de bolinhas amarelas”... “Olha só! ficou
brega!...vai escolhe esta sainha...não, não está daí não é tão brega...br
ega é quando não tem nada combinando...”(Diário de campo).

Com estes relatos percebe-se que o criar infantil hoje pode estar vinculado a um padrão que proporciona
experiências lúdicas nem tão novas na essência, mas muito diferentes na forma, a partir das quais é inventado
algo pessoal. Brincar de boneca se reveste de tecnologia digital.

Outro aspecto importante que observamos é que muitas atividades oferecidas pelos sites destinados às crianças
são simulações de brincadeiras que são próprias da infância, algumas bem tradicionais. Isto ocorre, sobretudo,
em alguns jogos digitais que têm, inclusive, a classificação de jogos esportivos, ou de ação. É o que ocorre
também com brincadeiras presentes neste ambiente virtual como o quebra-cabeça, o jogo da memória, o jogo
da velha ou o jogo batalha naval. Nesse sentido, muitos são reproduções de brinquedos em outros tipos de
suporte para o digital, contando com recursos como sons e imagens em movimentos que tornam o jogo ainda
mais atrativo.

A partir destas constatações e procurando ponderar o que o senso-comum e o temor de pais e professores
expressam, percebi no caso das crianças da pesquisa que o lúdico digital não substitui as brincadeiras
denominadas tradicionais. As crianças sujeitos da pesquisa relataram que brincam de:

“esconde-esconde”, “pega-pega”, “queimado”, “boneca”, “pula-corda”, “pique-alto”,
“casinha”, “amarelinha”, “polícia e ladrão”, “bicicleta”, “patinetes”, “patins”, “skat”,
“futebol”, “vôlei”, “desfile” (modas e maquiagens), “totó”, “jogos de tabuleiros”,
“adivinhações” e “inventar danças” (Caderno de Anotações, 10.09.11)

Tais ações revelam a situação de coexistência de formas diferentes de exercitar a ludicidade. Nunca é demais
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lembrar, que o lúdico digital acontece na medida em que as circunstancias individuais, do grupo e da sociedade
de forma geral, permitem, mas ele não substitui. As crianças continuam fortemente experimentando sua
ludicidade de diferentes formas.

Percebemos que as brincadeiras tradicionais na medida em que são interligadas no universo das tecnologias
digitais são cada vez mais desenraizadas e adaptadas, transformadas e codificadas o que as fazem perdurar, na
medida em que são reimplantadas no campo da cibercultura. Os jogos digitais, para além dos aparatos novos do
âmbito da tecnologia trazem elementos correntes na forma de brincar, a despeito do deslocamento de tempo e
espaço.

Os jogos, que possibilitam uma interação muito maior, parecem seduzir mais ainda, pois a criança sente-se
autora, no comando do jogo. A interação deixa de ser passiva. A experiência torna-se mais real e intensa e o
envolvimento é maior do que em outras formas de entretenimento. Além disso, posso afirmar que os jogos
digitais interativos refletem o aspecto de participação e diálogo que aumenta a vontade de se permanecer
conectado ao mesmo. Por isso, creio que os jogos do Club Penguin foram bastante citados pelas crianças.

Não é possível refletir sobre esse e outros jogos digitais sem considerar a estratégia da diversão como cenário
fundamental e ativador das interações lúdicas. Divertir implica o ato de brincar, tornar prazeroso, ficar eufórico,
fazer rir e, até mesmo, fazer mudar de direção.

Isso determina que o jogador busque, antes de tudo, o divertimento:

O ato de jogar e brincar está sempre associado a algo, seja um objeto (como uma
bola), uma fantasia (como um amigo imaginário), uma expressão lingüística (como
uma piada), ou um sentimento (como a sensação de vitória). Existe “algo em jogo”.
Toda forma de jogar e brincar transcende o próprio ato. Existe algo além do jogo e
da brincadeira em si, jogamos e brincamos com alguma coisa e por alguma coisa
(BRANDÃO, 2010, p. 3).

Nesse sentido, percebemos que a presença da tecnologia digital, sobretudo da Internet, no cotidiano infantil e na
cultura produzida pelas crianças é mais uma forma e condição de se fazerem sujeitos e parte da sociedade,
mantendo seu modo específico de ver e sentir as coisas da vida, e também de expressá-las e significá-las.
Nota-se que a capacidade criativa e imaginativa das crianças as leva para uma aprendizagem autônoma ou
independente de adultos ou escolas para interagir com os produtos disponibilizados pela tecnologia digital, a
hipermídia e a rede de computadores.

No entanto, pelo que observamos, o fascínio pelos jogos digitais não significa descolamento das demais formas
de brincar e muito menos do seu contexto sócio-histórico. Através das observações e falas das crianças desta
pesquisa é fácil observar como todos reelaboram os conteúdos das narrativas presentes nos jogos digitais
interagindo com o mundo real, trazendo o particular, o contexto individual constituindo muito das situações de
interação deles com a internet e os jogos digitais.

Logo, é ingênuo considerar que o brincar digital apenas traz questões que podem atravessar negativamente a
experiência infantil por este desconsiderar e reduzir as vivências concretas e espontâneas. Isso não se pode
eliminar a experiência concreta da vida de uma criança, nem considerar que tal experiência tenha sido sempre
positiva para ela. Ela, ainda que brinque com jogos eletrônicos ou na internet, não pode se isolar nesse mundo,
já que sua condição física e educacional lhe impõe uma dinâmica de alimentar-se, vestir-se, ir à escola, enfim,
ter contato com a concretude do mundo.

Desse modo não se podem situar os aspectos críticos da formação da criança como uma responsabilização da
dinâmica digital do brincar na internet. Caso assim fosse, teríamos, em um período anterior ao brincar digital e
virtual na internet, crianças com um desenvolvimento saudável embasado nas vivências infantis a partir do
brincar concreto. Este brincar, concreto e criativo, também é acometido pelas influências e moldes da época e,
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mesmo que indiquem uma possibilidade maior de manejo ante a realidade, também estão a indicar certo modo
de brincar, de representar e de agir e, sobretudo, ambos os modos de brincar, digital e concreto, implicam em
relações sociais.

Na verdade trata-se de perceber os novos modos de contextualizar a criança e seu brincar na atualidade.

[...] quando se fala em sentido da infância, estamos falando de construções
humanas, enquanto práticas discursivas, sociais e lingüísticas – sentido que é
sempre relacional. A infância se move no registro das nossas construções discursivas
como apondo a adolescência, a adultidade e a senescência. Assim como homem e
mulher, criança e adulto são construções que se definem reciprocamente e, como
dispositivos discursivos para a ação e orientação no mundo, surgem marcados pela
posicionalidade, ou seja, os discursos não são neutros, mas construções da
realidade, a partir de condições de materialidade e posições de poder. Assim, as
definições do que seja a criança e o adulto estão sempre enquistadas nas lutas, nos
embates, nos confrontos e atritos entre os vários grupos de interesse da sociedade.
(CASTRO, 2002, p. 49).

Nessa medida, os atravessadores históricos e sociais também incidem na dinâmica da construção da criança.
Logo, o brincar tradicional coexiste com o brincar digital e virtual. Este se apresenta como um novo modo de
brincar na sociedade da cibercultura.

Todas essas transformações comportamentais emergentes do século XXI evidenciam então que a lógica da
informação na sociedade da cibercultura graças as mudanças tecnológicas vem refletindo em todas as instâncias
culturais inclusive na cultura infantil. As formas de diversão ampliaram-se, o lúdico digital está inserido num
contexto maior de ludicidade e de cultura. Os jogos digitais e a internet não se tornaram as exclusivas
brincadeiras e diversão de criança, muito pelo contrário, as brincadeiras tradicionais continuam presentes e
receberam novas e fluidas companhias.

Portanto, parecem equivocadas as constatações apressadas daqueles que dizem que as crianças de hoje ficam
“grudadas” no computador e não sabem mais brincar. Consideramos exatamente o inverso: elas ficam
“grudadas”, fascinadas, porque se divertem o tempo todo. E o prazer da diversão talvez seja até mais intenso,
pois comumente podem experimentar sensações diferentes num mesmo espaço-tempo digital. A cibercultura não
encurta a infância, não sacrifica as brincadeiras, não torna crianças em adultos chatos precoces. Inseridas no
mundo digital, vivendo criativamente a promoção da cultura em rede, as crianças fundem e confundem sentidos
diversos de diversão. Imaginam e criam possibilidades de experimentar mais e mais sensações. Clicar e se
divertir se tornam um jeito especial de viver, uma expressão de liberdade repleta de encantos e felicidades.
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