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1 APRESENTAÇÃO/ INTRODUÇÃO 

 

Tem sido possível observar na atualidade, cada vez menos crianças brincando nas ruas 

e quintais de casas, o que parece ter relação com o avanço da tecnologia e com o acesso a ela. 

Com o desenvolvimento da sociedade, há também mudança na cultura popular, pois novos 

elementos vão se tornando característicos de cada época. Assim como destaca Silva et al. (2017, 

p. 65) “Na contemporaneidade, surge uma gama de brinquedos e brincadeiras que envolvem a 

tecnologia que se aperfeiçoam cada vez mais rápido. O aparato tecnológico, com o seu 

incessante crescimento interfere na forma de brincar das crianças”. 

O termo “nativos digitais” é apresentado por Reis e Jesus (2014) ao discutirem sobre a 

juventude brasileira. Geralmente, o termo é disseminado em jornais e reportagens quando se 

referem a crianças e jovens que nascem em um contexto no qual a tecnologia faz parte do dia a 

dia das pessoas. Os autores trazem ao debate o conceito de juventude e as diferentes maneiras 

de ser jovem no contexto da era digital, pois entendem que não se deve tratar a juventude como 

algo único e padronizado. Buscam compreender como as tecnologias marcam as interações e 

experiências destes sujeitos, considerando que 

 

Se, para muitos de nós, a iniciação e vivência no ciberespaço é uma grande novidade 

nas formas de nos constituir, nos relacionar, conhecer e aprender, para as gerações 

que nascem com essa “tecnologia” já em evidência, o tom de inovação parece menos 

presente. Poderíamos dizer que muitos jovens são verdadeiros nativos digitais: uma 

geração nascida na era da internet (REIS; JESUS, p. 28, grifo dos autores). 

 

 

Assim como os jovens analisados por Reis e Jesus (2014), as crianças entrevistadas 

nesta pesquisa também integram esse grupo, por já nascerem em meios nos quais o acesso à 

tecnologia pode ser oportunizado cada vez mais cedo. Com base nisso, este trabalho visa a 

compreender o lugar que as brincadeiras tradicionais ocupam nas vidas das crianças atualmente, 

incluindo a escola, e identificar e analisar as novas brincadeiras que tem ganhado espaço entre 

elas. Brincadeiras tradicionais aqui entendidas como brincadeiras antigas (FANTIN, 2006) que 

são passadas de geração em geração. 

Enfatizo a importância da escola como lócus da pesquisa, pois, para Maria Luiza Belloni 

“[...] as instituições de socialização, especialmente a escola e as mídias, desempenham o papel 

de guardiãs e de difusoras de uma espécie de síntese dos valores hegemônicos que formam o 

consenso indispensável à vida social” (BELLONI, 2007, p. 59). 
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Assim, como professora de Educação Física em formação que aposta na potência da 

escola, meu interesse sobre esse tema emerge do processo de rememorar a minha infância e 

perceber, contemporaneamente, que a brincadeira e as maneiras de as crianças brincarem hoje 

em dia, envolvidas com tanta tecnologia, são bem diferentes daquilo que vivi. Cresci em um 

bairro de Cariacica/ES, caracterizado como zona rural, onde havia muitas árvores, um grande 

quintal, um rio perto de casa, e o asfalto era apenas o da pista principal. Assim, as brincadeiras 

na época eram todas populares e algumas delas envolviam a confecção do próprio brinquedo. 

Brincávamos de “pular corda”, “pique esconde”, “pique pega”, “pique bandeira” (esta era nossa 

favorita! Um pedaço de galho seco ou retirado direto da árvore, cheio de folhas, era nossa tão 

disputada e protegida bandeira), “pique alto”, “pique gelo”, “cantigas de roda”, “escravos de 

jó”, “subir em árvores” simulando nave espacial, “cabra cega”, “pião” e “casinha”.  

Brincávamos de “cozinhadinho”, nome do qual meus primos e eu chamávamos o ato de 

“brincar” de cozinhar. Minha avó e minha tia disponibilizavam um punhado de arroz, alho, óleo 

e uma panela. Com esses materiais, fazíamos nosso arroz para o almoço debaixo de uma 

mangueira, tínhamos um fogão a lenha improvisado e ali brincávamos de cozinhar. Quando o 

arroz dava certo, ele fazia parte do nosso almoço, quando não dava, ficava por conta da minha 

tia mesmo, porém não era motivo para desistir. Em outro dia, estávamos lá, tentando fazer nosso 

arroz. Também confeccionávamos nossos próprios brinquedos como “bonecas de palha”, 

“carrinhos de madeira”, bolas feitas de meia e trapos velhos para outras brincadeiras. 

As experiências que tive com essas brincadeiras são parte da minha história de vida e 

das relações que com elas foram estabelecidas no contexto no qual estava inserida, assim como 

cada geração tem sua especificidade, as experiências que as crianças terão em seu processo de 

desenvolvimento pessoal, serão diferentes das minhas e de muitas outras que já passaram e que 

ainda estão por vir. Ainda porque, concordando com Silva et al. (2017), devido as diferentes 

condições sociais, econômicas e culturais, as crianças podem ter tipos diferentes de infância. 

Como lembra Bondía (2002, p. 21) “[...] a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”, e o que me tocou e me 

aconteceu foi devido ao contexto da minha infância. Com as crianças atualmente, outras 

experiências são possíveis de acontecer, pois há a presença de outros elementos, assim como a 

tecnologia, que pode contribuir e fazer parte do processo de socialização e de convívio com as 

demais crianças e adultos dependendo do contexto do qual fazem parte. 

Como ressalta o autor, a cada dia muitas coisas passam, acontecem, mas, no mundo 

atual, poucas delas podem tocar o indivíduo, tendo em vista o excesso de informação, pois para 

ele “[...] a informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a 
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experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência” (BONDÍA, 

2002, p. 21), e pela velocidade com que estas informações chegam, não sobra tempo nem 

espaço para dar atenção e ser paciente ao que acontece. 

Há alguns anos atrás, eu brincava muito com primos. Éramos sete ao total convivendo 

diariamente, brincando desde o acordar até o momento de ir para escola juntos. Como eu 

morava com meus avós, muitas brincadeiras eram passadas de geração em geração. Em diversos 

momentos durante nossas brincadeiras, minha avó estava sempre perto, ou nós ficávamos 

brincando ao redor dela enquanto socava urucum no pilão para fazer colorau. Dessa forma, 

havia um momento reservado para essa interação entre os mais novos e os mais velhos. No 

trecho a seguir pode se compreender o porquê da importância desse tempo. 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 

de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar 

para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 

devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se 

nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender 

o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 

falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte 

do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (BONDÍA, 2002, p. 

24). 

 

No mundo contemporâneo, tecnológico, arrumar tempo para possibilitar experiências 

coletivas é um grande desafio, pois estamos a todo momento conectados e nos mantendo 

informados com milhares de pessoas. Grande parte da população hoje em dia, têm uma conta 

nas redes sociais. Basta abrir uma página de no Facebook1 ou Instagram2 para nos conectar. 

Entretanto, as reflexões que circulam são: quantas vezes deixamos de nos reunir? Quantas vezes 

todos estão sentados à mesma mesa, sem conversar e cada um com seu celular nas mãos? 

Procuramos suprir estes encontros grupais por outros tipos de grupos: os do WhatsApp.3 

Segundo Walter Benjamin, no mundo capitalista ocorre um enfraquecimento desta 

experiência, a qual é adquirida a partir do convívio com os antigos e trocas de conhecimentos 

advindos de longas conversas entre os indivíduos, o que ocorria, por exemplo, nos processos 

                                                           
1Facebook, fundado em 2004 é uma plataforma onde pessoas podem se conectar com outras em qualquer parte do 

mundo, dando às pessoas a possibilidade de construir comunidades e aproximar o mundo. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/>. Acesso em: 16 abr. 2019. 
2Instagram é um aplicativo de compartilhamento e fotos direcionada por Adam Mosseri. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/ >. Acesso em: 16 abr. 2019. 
3O WhatsApp surgiu como uma alternativa ao sistema de SMS e agora possibilita o envio e recebimento de diversos 

arquivos de mídia: fotos, vídeos, documentos e localização, além de textos e chamadas de voz. As mensagens e 

chamadas estão protegidas com a criptografia de ponta a ponta, o que significa que terceiros, incluindo o 

WhatsApp, não podem lê-las nem as ouvir. Disponível em: <https://www.whatsapp.com/>. Acesso em: 16 abr. 

2019. 



 

7 

 

 

de produção artesanal. Esse modo de narrar as experiências, daria lugar ao que ele chama de 

experiência vivida – “Erlebnis” que, segundo a leitura de Gagnebin (1987, p. 9), ao prefaciar o 

livro Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre a literatura e história e cultura, diz que 

“[...] é característica do indivíduo solitário”, que deixa de narrar as suas experiências. Podemos 

estabelecer uma relação com o modo como muitas crianças brincam atualmente: muitas vezes 

não se reúnem fisicamente para brincar, mas estão interagindo com outras em jogos on-line 

trancadas no quarto e tendo como companhias celulares, computadores etc., tendo em vista que  

 

O mundo virtual vai, progressivamente, confundindo os seus limites com o mundo 

real no cotidiano de crianças e adolescentes. A internet, o telefone celular e muitos 

novos equipamentos de tecnologia da informação vão transformando os 

comportamentos e as formas de se relacionar com a família, com os amigos e com as 

novas possibilidades de viajar pelo mundo sem sair de casa (EISENSTEIN; 

ESTEFENON, 2011, p. 42). 
 

Eisenstein e Estefenon (2011, p. 42) apresentam os dois mundos em que as crianças e 

adolescentes atualmente vivem: o mundo real e o virtual ou digital, sendo o primeiro o que 

todos nós conhecemos. O segundo, seria o que “[...] parece muito mais interessante e 

surpreendente, oferecendo aventuras, oportunidades, a busca pela autonomia, mas também, 

perigo e riscos à saúde”. Acrescentam, ainda, neste mundo virtual e da internet, caracterizado 

como espaço cibernético, ao possuir uma velocidade de informação se tornou “[...]o ‘lugar vivo 

de verdade’ onde todos se encontram, aprendem, jogam, brincam, brigam [...]” (EISENSTEIN; 

ESTEFENON, 2011, p. 42, grifo das autoras). 

Segundo Belloni (2007, p. 78) “Brinquedos tecnológicos, tecnologias de informação e 

comunicação, tecnologias de reprodução humana, clonagem, fármacos e outras técnicas estão 

mudando os modos de ser das crianças”. Diante disso, o problema a ser discutido neste trabalho 

tem como base investigar o espaço que as brincadeiras tradicionais e de rua ocupam atualmente 

nas vidas das crianças, tendo em vista o uso constante da tecnologia. Parto, portanto, dos 

seguintes questionamentos: Como as crianças brincam atualmente? Como brincavam há anos 

atrás? A tecnologia interfere nos modos de brincar atualmente? Como as crianças constroem 

suas experiências de infância? Essas perguntas direcionam a pensar como as crianças da Escola 

Municipal do Ensino Fundamental (EMEF) Experimental de Vitória Ufes, especificamente as 

do 5ª ano do Ensino Fundamental do turno matutino tem construído e/ou realizado suas 

brincadeiras. Também nos interessa saber sobre o modo como se apropriam dos jogos 

eletrônicos, dos vídeos na internet, de joguinhos do celular, dentre várias outras mídias e como 

isso está implicado ou não nas brincadeiras do dia a dia. 
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Esta pesquisa se justifica na relação com o baixo número de estudos que focalizem a 

discussão sobre os modos como as crianças brincam na atualidade, tendo em vista o avanço 

tecnológico. Apesar de existirem alguns estudos que abordam os jogos eletrônicos, videogames 

e jogos on-line, analisando o modo como os professores de Educação Física e a escola estão 

envolvidos nesse contexto, minha intenção é analisar a relação entre o modo de brincar 

tradicional e os mais recentes, considerando as novas tecnologias. 

Assim, sem a intenção de homogeneizar, minha primeira referência é o modo como eu 

brinquei na infância e as mudanças que parecem estar interferindo no brincar. Por fim, este 

estudo ajuda a compreender como as novas gerações – os chamados “nativos digitais” – estão 

brincando e construindo suas experiências em uma era tecnológica, e quais impactos e 

mudanças estão ocorrendo.  
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2 ORIENTAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo serão feitos dois movimentos fundamentais para este Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). No primeiro deles, apontarei os caminhos teórico-metodológicos 

escolhidos para a realização da pesquisa, indicando a escola, o nível de ensino e a turma, tipo 

de pesquisa e instrumentos utilizados, a fim de apresentar como o trabalho se desenvolveu.  

Em seguida, indicarei o mapeamento realizado em revistas da área sobre as pesquisas 

existentes que tem relação com o tema discutido neste trabalho, a fim de compreender como a 

temática aparece nas discussões acadêmicas. 

 

 

2.1 Orientações teórico-metodológicas 

 

A pesquisa de campo foi realizada na escola EMEF Experimental de Vitória Ufes, 

totalizando sete visitas à escola entre os meses de abril e junho do ano de 2019. A entrada na 

escola se deu, inicialmente, por uma conversa informal com o professor de Educação Física da 

turma do 5º ano do Ensino Fundamental do turno matutino, a qual foi escolhida para ser 

realizada a pesquisa, e, posteriormente, em conversa formal com a Pedagoga da escola, fui 

orientada a produzir uma Carta de Apresentação4 para formalizar meu acesso à turma 

mencionada. 

A escola foi escolhida por estar localizada dentro da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), na cidade de Vitória, no bairro de Goiabeiras e, especialmente, por receber 

alunos de bairros diferentes e, portanto, de distintas condições socioeconômicas, como Jardim 

da Penha, Bairro República, Andorinhas, Goiabeiras, Maria Ortiz, Jabour. Ressaltamos, 

também, que recebe alunos que são filhos de servidores da própria universidade, entre 

professores, técnicos administrativos e funcionários de empresas terceirizadas. Sendo assim, 

nesta escola, crianças com diferentes realidades econômicas e sociais estão socializando 

diversas experiências e poderão trazer realidades diferentes em relação com os tipos de 

brincadeiras que estão no seu dia a dia, bem como sua relação com a tecnologia. 

A turma do 5º ano do Ensino Fundamental foi escolhida devido à faixa etária, que 

compreende crianças entre dez e onze anos de idade. Nessa idade, as crianças estão terminando 

o Ensino Fundamental I e prestes a iniciar mais um ciclo do seu processo de escolarização que 

                                                           
4 A Carta de Apresentação pode ser visualizada no APÊNDICE A. 
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começa a caracterizar a adolescência. Nesse período da vida, as crianças, que já construíram 

experiências diversas com as brincadeiras, ainda brincam. Além disso, no meu entendimento, 

têm certa maturidade para estabelecer relações e problematizar a realidade na qual estão 

inseridas. 

O presente estudo se constitui como uma pesquisa de campo, que segundo Minayo 

(2011) possibilita uma aproximação entre o pesquisador e a realidade do público alvo (do qual 

surgiu uma questão a ser discutida). De análise qualitativa, pois este tipo de pesquisa  

 

[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido 

aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 

mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2011, p. 21). 

 

O instrumento escolhido para a produção dos dados foi construído, inicialmente, para 

ser um questionário, mas, tendo em vista as especificidades das crianças, tornou-se, também, 

um roteiro de entrevistas, concretizando assim, a interação entre pesquisadora e pesquisados. 

Assim, concordando com Minayo et al. (2011, p. 63, grifo da autora), 

 

O que torna o trabalho interacional (ou seja, da relação entre pesquisador e 

pesquisados) um instrumento privilegiado de coleta de informações para as pessoas é 

a possibilidade que tem a fala de ser reveladora de condições de vida, da expressão 

do sistema de valores e crenças, e ao mesmo tempo, ter a magia de transmitir, por 

meio de um porta-voz, o que pensa o grupo dentro das mesmas condições históricas, 

socioeconômicas e culturais que o interlocutor. 

 

Dessa forma, o trabalho de campo possibilitou a interação e uma conversa mais 

descontraída com as crianças, o que foi fundamental para responder as questões desta pesquisa, 

pois como veremos mais à frente, busquei trazer algumas falas das crianças, as quais foram 

bastante originais e representativas, demonstrando um pouco da característica e especificidades 

de cada aluno. Selecionei o tipo de entrevista semiestruturada, que segundo (MINAYO et al., 

2011), combina tanto perguntas fechadas como abertas, onde o entrevistado pode responder 

além da pergunta já formulada no questionário preparado. 

A entrevista semiestruturada, na relação com o questionário, teve como objetivo 

investigar o ato de brincar dessas crianças e como se dá a relação dessas brincadeiras com os 

meios tecnológicos. O questionário/roteiro de entrevista5 foi composto por sete perguntas, 

sendo elas fechadas e objetivas, tais como: você já brincou na rua? Também se constituiu de 

                                                           
5 Questionário/roteiro de entrevista encontra-se no APÊNDICE B. 
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perguntas abertas como: quais brincadeiras você conhece? Além disso, compunha uma lista 

com dezesseis tipos de brincadeiras escolhidas por mim, sendo quatorze delas muito presentes 

em minha infância, e outras duas que não estiveram presentes, que são os jogos on-line e o 

vídeo game. A partir destas listas as crianças deveriam demonstrar a relação que mantinham 

com as brincadeiras na relação com três afirmações: acho legal, mais ou menos, não acho legal 

e nunca brinquei. Essas afirmações foram acompanhadas de emoticons6, utilizados de forma 

representativa para complementar as afirmativas, sendo que primeiro indicava uma carinha com 

expressão de feliz (acho legal), o segundo uma carinha com expressão de indiferente (mais ou 

menos) e o terceiro representando negação (não acho legal). Dessa forma, as crianças 

escolheriam o emoticon que mais representava a relação que elas mantinham com as 

brincadeiras citadas. 

A partir dessa entrevista, busquei compreender quais tipos de brincadeiras as crianças 

brincam hoje em dia, seja em casa, seja no bairro que vivem ou mesmo na própria escola, 

incluindo, também, brincadeiras que os pais brincaram em sua infância e o conhecimento que 

têm sobre brincadeiras tradicionais.  

 

 

2.2 Revisão de literatura 

 

A revisão da literatura foi iniciada a partir de buscas em revistas da subárea da Educação 

Física brasileira, que se encontram avaliadas entre A1 e B2 pela Comissão de Aperfeiçoamento 

de Pessoal do Nível Superior (Capes)7 e que estabeleçam diálogos com pesquisas sobre a escola 

e os processos educativos. A partir disso, quatro revistas foram selecionadas para iniciar o 

trabalho: Revista Movimento; Motrivivência; Pensar a Prática; e Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte. 

A busca iniciou-se por meio dos seguintes descritores: “brincadeira e tecnologia”, 

“brincar e tecnologia”, “infância e tecnologia”, “infância digital”, “criança e tecnologia”. Foram 

encontrados poucos textos que pudessem dialogar com o tema proposto para o trabalho em 

questão, pois muitos deles estavam relacionados com os jogos digitais e eletrônicos 

                                                           
6 Emoticons: é uma forma de comunicação paralinguística. Palavra derivada da junção dos termos em 

inglês emotion (emoção) + icon (ícone) (em alguns casos chamado smiley) é uma sequência de caracteres 

tipográficos ou, também, uma imagem (usualmente, pequena), que traduz ou quer transmitir o estado psicológico, 

emotivo. 
7 Plataforma Sucupira – Qualis periódicos. Disponível em: 

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPerio

dicos.jsf>. Acesso em: 04 abr. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralingu%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Smiley
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direcionados a jovens e adultos, e não a crianças do ensino fundamental, porém, contribuem 

para discutir a relação das crianças com as tecnologias no dia a dia e nas escolas. 

Na Revista Movimento dois artigos foram selecionados: Jogos eletrônicos e a busca da 

excitação, de Leoncio José de Almeida Reis e Fernando Renato Cavichiolli (2008), e World of 

Warcraft como prática de lazer: sociabilidade e conflito ‘em jogo’ no ciberespaço” (2014), 

dos mesmos autores. Os dois textos têm como principal discussão o jogo como lazer. 

No primeiro texto, Reis e Cavichiolli (2008) contribuem para o presente trabalho, ao 

discutirem a utilização dos jogos eletrônicos pelas crianças. Porém, na pesquisa realizada pelos 

autores, esta utilização dos jogos eletrônicos está relacionada como opção de lazer a partir da 

teoria de Norbert Elias e Eric Dunning sobre Busca da Excitação. Há também uma discussão 

sobre preocupação por parte dos pais sobre os benefícios ou não do uso dos jogos eletrônicos, 

considerando que um exagero em tais práticas impede que as crianças realizem outras, que 

iriam contribuir para o desenvolvimento motor, cognitivo e social da criança. O segundo, 

também aborda o jogo eletrônico como lazer aborda questões sobre a performance, a 

competição, a violência e a sociabilidade das pessoas. 

Na Revista Motrivivência quatro textos foram selecionados, quais sejam: As 

Tecnologias: do Software Livre às experiências com a educação física e mídia, de Sergio 

Dorenski Ribeiro (2010); Multiplicação e convergência das mídias: desafios para a educação 

física escolar, de Rodrigo Cordeiro Camilo e Mauro Betti(2010); Infância e mídia-educação 

além das fronteiras, de João da Silveira Guimarães e Ingrid Dittrich Wiggers (2015); O jogo 

de videogame relacionado ao atletismo e suas possibilidades pedagógicas de Guilherme Correa 

Camuci, Sara Quenzer Matthiesen e Guy Ginciene (2017).  Esses textos ajudam a pensar o 

modo como a escola e os professores podem lidar com a presença das tecnologias/mídias no 

ambiente escolar, sobretudo nas aulas de Educação Física, já que é um instrumento presente no 

cotidiano dos alunos e fruto de produção humana. Do mesmo modo, Ribeiro (2010) aponta para 

uma dimensão crítico-reflexiva desse uso, para que não se desperdice um elemento tão 

importante e rico como a tecnologia. 

Em pesquisas publicadas na Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), também 

foram selecionados três textos. Vivendo o jogo ou jogando a vida? Notas sobre jogos (digitais) 

e educação em meio à cultura ludificada, de Gilson Cruz Junior (2017). Este artigo visa a 

indagar e discutir como a educação pode contribuir na formação de sujeitos do século XXI, os 

quais estão inseridos em um cenário onde a tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano 

e, por vezes, reproduzindo a realidade. O próximo texto “Jogando” com as diferentes 

linguagens: a atualização dos jogos na educação física escolar, de Cristiane Oliveira Pisani 
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Martini e Juliana de Alencar Viana (2016), as autoras trazem um relato de experiência, na qual 

propõem, num curso de formação de professores, a transposição de linguagens, tendo como 

ponto de partida os jogos eletrônicos para uma experiência corporal educativa, “[...] com vistas 

a construir elementos para enriquecer a formação e atuação em educação física escolar, que 

carece problematizar e diversificar a sua prática educativa por meio das mais distintas 

linguagens e experiências” (MARTINI; VIANA, 2016, p. 245). 

Por último, seguindo na mesma linha de estudo, o terceiro texto desta revista Jogos 

eletrônicos: corporeidade, violência e compulsividade, de Jeferson José Moebus Retondar, 

Juliana Coutinho Bonnet e Elisabeth Rose Assumpcão Harris (2016), investigam a relação entre 

os usuários de jogos eletrônicos e o controle de suas relações e emoções. 

Por fim, na Revista Pensar a Prática, dois textos contribuem para as reflexões 

produzidas nesta pesquisa. O primeiro, intitulado A nova forma de pensar o jogo, seus valores 

e suas possibilidades, de Sílvia Cristina Franco Amaral e Gustavo Nogueira de Paula (2007) 

propõe analisar o modo como o jogo eletrônico pode interferir na vida das pessoas, tanto 

crianças, como jovens ou adultos, e indaga se é apenas voltado ao consumo, onde esses jogos 

ganham visibilidade ou, de certa forma, influenciam no desenvolvimento do indivíduo numa 

perspectiva voltada ao lazer. Pode-se concluir que as duas correntes se entrelaçam, pois, tanto 

cresce o consumo destes jogos como também podem influenciar na vida, sobretudo das 

crianças, pois estas, como são cedo inseridas no universo das tecnologias, e aproximando-se de 

alguns jogos que afirmam certo pensamento e culturas, sendo, portanto, afetadas de algum 

modo, pois  

 

[...] as crianças das gerações mais novas entram em contato com estes aparelhos desde 

muito pequenas e logo já estão inseridas neste mundo de consumo e batalhas virtuais, 

que vem a reforçar o individualismo presente nas sociedades liberais burguesas 

(AMARAL; PAULA, 2007, p. 326). 

 

No âmbito escolar, se essas tecnologias forem discutidas e se os professores se 

apropriarem desse elemento, principalmente dos jogos eletrônicos, os sentidos atribuídos 

podem ser diferentes, assim como afirma Amaral e Paula (2007, p. 332, grifo dos autores)  

 

[...] é fácil perceber que os games podem ser meros objetos de entretenimento, que 

trazem consigo valores da sociedade de consumo, mas se seu conteúdo for tratado 

com a devida crítica, os valores de consumo, discriminatórios, de exclusão, eugenistas 

forem desvelados pelos educadores, os videogames poderão contribuir para que as 

pessoas construam elementos do lazer como prática para liberdade em nossa 

sociedade.  
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O outro texto Perfil e percepção do uso de jogos eletrônicos por alunos do ensino 

fundamental: relações com a Educação Física, de Marcio Turini Constantino e colaboradores 

(2015), complementa a ideia do primeiro, em relação a se apropriar dos jogos eletrônicos na 

escola, pois afirma que “[...] uma das críticas que se tem feito à educação é a condução do 

processo de ensino aprendizagem de forma descontextualizada com a realidade, o que torna a 

aprendizagem pouco significativa e desmotivante” (CONSTANTINO et al., 2015, p. 849), visto 

que, no contexto atual, é inegável a presença de tais tecnologias. 

A partir da pesquisa com alunos do ensino fundamental, os autores concluem que a 

inserção dos jogos na vida e na cultura desses alunos, está ligada aos valores do esporte da 

mesma maneira, pois 

 

[...] parece ser possível que as percepções identificadas na prática dos JE’s possam 

reforçar e serem reforçados pela prática da Educação Física, representando um 

estímulo na aprendizagem e na formação de valores com sentido e significado para a 

vida de crianças e jovens na fase escolar (CONSTANTINO, 2015, p. 859). 

 

As pesquisas localizadas se direcionam mais para os jogos eletrônicos em si e para a 

importância e a necessidade dessas tecnologias de problematiza-las na escola, pois de qualquer 

modo estarão, visto que fazem parte da vida dos alunos. Dessa forma, cabe ao professor e a 

comunidade escolar se apropriar e fazer valer essa ferramenta inerente a sociedade atual, para 

que possam ser aproveitadas da melhor maneira, propiciando cultura, aprendizagens e 

mantendo relações com valores da contemporaneidade. A pesquisa em questão, entretanto, tem 

como objetivo explorar o que a tecnologia no geral, influencia no cotidiano das crianças do 

ensino fundamental. Do que elas brincam hoje? Como elas se relacionam e interagem com 

outras crianças? 
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3 O BRINCAR DAS CRIANÇAS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

3.1 A experiência de entrevistar crianças 

 

 A experiência de entrevistar crianças desta faixa etária foi gratificante, pois eu estava 

ali naquele espaço8, não mais como criança que já brincou, aprendeu e construiu relações e 

experiências há doze anos. Não estava também como professora, realizando intervenção, assim 

como já tive a oportunidade no decorrer do Estágio Supervisionado, ao longo da graduação. 

Estava, agora, como pesquisadora tratando de um assunto que foi muito significativo na minha 

época escolar: as brincadeiras, porém, em um contexto diferente do que vivi, onde a tecnologia 

está bastante presente na realidade das crianças, fazendo parte de todo o processo de 

desenvolvimento do indivíduo, desde o início de sua escolarização. 

A chegada à sala do 5ª ano foi muito calorosa e receptiva, muito comum para garotas e 

garotos de dez anos que se deparam com a presença de uma pessoa estranha no ambiente 

escolar, gerando uma mudança na dinâmica da turma. Inicialmente, me apresentei para os 

alunos como estudante do curso de Educação Física – Licenciatura, da UFES e em seguida 

anunciei que precisaria da ajuda deles. Logo ficaram curiosos e perguntavam o tempo todo 

sobre o que era. Então, disse que estava fazendo um trabalho chamado TCC, perguntei se 

sabiam do que se tratava e alguns responderam que sim, que a mãe e irmãos também já fizeram. 

Em seguida, disse que gostaria de entrevistá-los e se eles aceitavam tal proposta, a partir daí 

começou uma grande gritaria “tia, me chama”; “tia me deixa fazer a entrevista”. 

 O professor de Educação Física, responsável pela turma, no momento da pesquisa estava 

afastado. Dessa forma, outra professora conduzia as aulas com o 5ª ano. Ela permitiu que um 

aluno por vez se afastasse por alguns minutos da aula para realizar a entrevista. Ainda em sala, 

de forma aleatória iniciei o processo chamando o primeiro para ser entrevistado enquanto a 

professora fazia a chamada. Logo em seguida fomos para o pátio e continuei chamando um 

aluno por vez, porém em alguns momentos, outras crianças se aproximavam para pedir para 

serem os próximos e também por serem amigos de quem contribuía com a pesquisa, queriam 

se manter por perto. Tal comportamento é inevitável para a faixa etária: a curiosidade, a 

empolgação em querer participar e o receio de não ser chamado, fazia com que ficassem em 

alerta e por consequência disso, alguns acabavam ouvindo o que os colegas iam respondendo e 

também algumas perguntas que eram feitas para eles. Na medida em que chamava o próximo, 

                                                           
8 Espaço aqui entendido como ambiente escolar, não especificamente a escola onde ocorreu a pesquisa. 
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percebia que alguns elementos se repetiam nas respostas, e com isso surge uma inquietação 

minha perante a pesquisa: será que estão sendo espontâneos ou estão “copiando” o que os 

colegas disseram? 

 Penso que, em alguns momentos, podem realmente se apropriar das respostas dos 

colegas para não “se saírem por baixo” na pesquisa (se levarmos em consideração esta hipótese) 

ou a partir das respostas alheias, a criança pode lembrar-se de tal brincadeira que não lembrava, 

por exemplo, e assim respondeu da mesma forma, se considerarmos que convivem e brincam 

juntas enquanto estão na escola, é outro ponto importante de se analisar. 

 Em alguns momentos tive que explicar melhor a pergunta e instiga-los para obter uma 

resposta. Por exemplo, quando perguntava se faziam alguma relação com jogos eletrônicos ou 

jogos on-line durante as brincadeiras que aconteciam fora deles, demonstravam dúvidas em 

suas expressões. Assim, era necessário explicar perguntando se lembravam de algum jogo, se 

imitavam algum personagem, alguma etapa, ou alguma ação dele e só assim respondiam se sim, 

explicando qual experiência tinha, ou se não estabelecia nenhuma relação com os jogos.  

 Durante o processo de entrevista na aplicação do questionário, pude perceber a 

diversidade que ali se encontrava. Algumas respostas surpreenderam, como a de um aluno que 

será mencionado posteriormente, que respondeu que já estava no terceiro celular (enquanto eu 

imaginava que era o segundo), outras foram mais objetivas e diretas, e outras continham uma 

riqueza de detalhes, desvendando assim a especificidade de cada criança. 

A entrevista foi realizada com quinze alunos da turma do 5º ano, sendo sete meninas e 

oito meninos com idades entre dez e onze anos. Foi constatado que onze crianças moram no 

município de Vitória e quatro moram no município da Serra. Dentre os que moram em Vitória, 

seis moram no Bairro Jabour, três no bairro Maria Ortiz, um no bairro Goiabeiras e um no bairro 

Fradinhos. Já no município da Serra, dois moram no bairro Jardim Carapina, um mora no bairro 

André Carloni, e um no bairro Chácara Parreiral. Doze crianças responderam que moram em 

casas e três moram em prédios (casas com mais de um andar, com escadas), mas não em 

condomínios. A maioria mora com pai e mãe, alguns só com mãe e irmãos e outros também 

convivem com padrastos. Em relação a irmãos, os dados mostram que quatro alunos são filhos 

únicos, dois têm um irmão, três têm dois irmãos, três têm três irmãos, um tem quatro irmãos e 

dois tem cinco irmãos, sendo que uma aluna só mora com dois dos cinco irmãos. 

Os dados sobre os alunos que foram entrevistados, podem ser visualizados no Quadro1, 

lembrando que os nomes que nela se encontram são fictícios, assim como no decorrer do texto. 
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Quadro 1 – Identificação dos alunos. 

ALUNOS SEXO IDADE BAIRRO/MUNICÍPIO 
TIPO DE 

RESIDÊNCIA 

Alan M 11 Maria Ortiz/Vitória Casa 

Ana F 10 André Carloni/ Serra Casa 

Breno M 10 Maria Ortiz/ Vitória Casa 

Bruna F 10 Goiabeiras/ Vitória Casa 

Camila F 10 Jabour/ Vitória Prédio/escada 

Diego M 10 Maria Ortiz/ Vitória Casa 

Henrique M 10 Jabour/ Vitória Casa 

Letícia F 10 Maria Ortiz/ Vitória Prédio 

Luana F 10 Jabour/ Vitória Casa 

Lucas M 11 Chácara Parreiral/ Serra Prédio 

Maria F 10 Fradinhos/ Vitória Casa 

Pedro M 10 Jardim Carapina/ Serra Casa 

Tiago M 11 Jabour/ Vitória Casa 

Thais F 10 Jabour/ Vitória Casa 

Yuri M 10 Jardim Carapina/ Serra Casa 

 

 

3.2 Relações das crianças com os brinquedos e as brincadeiras 

 

A primeira pergunta do questionário/entrevista: Quais brincadeiras você conhece? 

visou a investigar qual/quais brincadeira/s ou brinquedo/s as crianças tinham em mente, ou 

melhor, que vinham de primeira, não limitando o capital cultural das crianças. De modo geral, 

foi constatado que os “piques” são os mais conhecidos por elas, sendo que apenas duas crianças 

não responderam inicialmente sobre ter algum tipo de relação com eles, porém no final da 

entrevista, na lista com as dezesseis brincadeiras apresentadas, responderam que gostavam 

delas. 

As respostas trouxeram diferentes nomes de “piques”, quais sejam: “pique pega/bóia”, 

“pique esconde”, “pique alto”, “pique ajuda”, “pique bandeira”, “pique gelo/americano”, 

“pique parede”, “pique linha”, “pique fruta”, “pique garrafa”, “pique zumbi”. Porém o mais 

citado/lembrado pelas crianças foi o “pique pega/bóia”, que apareceu em onze respostas e o 
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“pique esconde” citado dez vezes por crianças diferentes. 

Além dos “piques”, outra brincadeira se destacou ao ser citada pelas crianças: o 

“futebol”. Das quinze crianças entrevistadas, sete responderam “futebol” ao serem perguntadas 

sobre quais brincadeiras conheciam e, em terceiro lugar, aparece a “queimada”, sobre a qual 

quatro respostas foram registradas. Ainda na pergunta inicial sobre quais brincadeiras vinham 

à mente das crianças, apenas duas responderam que brincam com o celular, utilizando 

especificamente jogos, porém só obtive esta resposta após ressaltar que as brincadeiras 

poderiam ser de qualquer natureza, sendo brincadeiras na rua, com celular, computador, com 

brinquedo ou sem brinquedo, ou seja, caso não tivesse uma instigação, tal resposta não teria 

sido registrada. 

O tema das tecnologias, incluindo o uso do celular, será aprofundado no próximo tópico, 

porém já é possível perceber que aqui as crianças não citaram o uso do celular de maneira 

espontânea, em contrapartida, no desenvolver da entrevista mostraram um grande interesse e 

grande relação com o aparelho, e também com outros, como o computador e tablet. Neste caso, 

ao que me parece as crianças não consideram jogar no celular como brincadeira, por exemplo, 

pois já é uma parte fixa no dia a dia e com isso se torna algo comum e corriqueiro, não como 

um momento de brincadeira. Seguindo a análise inicial, no grupo total das respostas apareceram 

brincadeiras que não foram citadas por muitas crianças, muitas vezes por apenas uma, e outras 

que apareceram duas ou três vezes, como é possível observar no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Relação de quantas vezes as brincadeiras foram citadas pelas crianças na primeira pergunta. 

1; amarelinha
1; bambolê

2; basquete

1; bicicleta

1; boneca

3; cabra cega

2; caracol

1; casinha

1; desenhar

7; futebol
1; peteca

1; pião

1; pipa

1; pizzaria maluca

2; pular corda

4; queimada

1; slime

3; volei
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“Amarelinha”, “bambolê”, “bicicleta”, “boneca”, “casinha”, “desenhar”, ‘peteca”, 

“pião”, “pipa”, “pizzaria maluca” (jogo de tabuleiro) e slime, apareceram somente uma vez 

dentre todas as respostas das crianças. “Basquete”, “caracol” e “pular corda”, foram citadas 

duas vezes e “cabra cega” e “vôlei”, três vezes. As brincadeiras aqui citadas poucas vezes, eram 

muito comuns na minha infância e acredito que na de muitas pessoas, exceto slime, que surgiu 

há pouco tempo, porém na época existia a amoeba, bem semelhante à nova massinha de brincar.  

A “amarelinha”, por exemplo, era uma brincadeira que eu adorava. Qualquer objeto 

servia para ser lançado no espaço delimitado da brincadeira: chinelo, pedrinha, pedaço de 

madeira, o próprio pedaço de lajota que muitas vezes era utilizado para desenhar a amarelinha 

no chão. 

Apesar de muitos “piques” citados pelas crianças, e pela diversidade de outras 

brincadeiras também encontradas nas respostas delas, nem todas brincam destas brincadeiras 

na rua, mas sim na escola e nas aulas de Educação Física, assim como podemos ver no Gráfico 

2, dos quinze alunos entrevistados, dez (67%) confirmaram brincar na rua. 

 

Gráfico 2 – Relação da quantidade de crianças que brincam na rua. 

 

Com base nisso, entendo que a brincadeira de rua é um elemento importante para se 

trocar experiências, pois seguindo as discussões sobre a experiência, conforme nos é 

apresentado por Bondía (2002), em diálogo com Walter Benjamin, o convívio e a aproximação 

com outras crianças, tanto mais novas quanto mais velhas e também com adultos é capaz de 

67%

13%

20%

Brinca na rua Não brinca na rua As vezes
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possibilitar que muitas brincadeiras tradicionais antigas permaneçam na cultura, por exemplo. 

Ademais, concordando com Pimentel (2015, p. 705)  

 

A ocorrência de brincadeiras de rua nas cidades brasileiras pode contribuir para a 

compreensão das configurações das culturas populares por meio da convivência 

urbana e, ao mesmo tempo, da diversidade de saberes que circulam entre os 

participantes dessas brincadeiras. 

 

Assim, retomo as memórias de quando passava horas na rua brincando com amigos de 

um bairro onde morei dos onze aos quatorze anos. Era um bairro urbano, diferente daquele em 

que eu morava antes (mais rural). Eu trouxe algumas brincadeiras que brincava com meus 

primos e também aprendi outras, que eram comuns nesta outra cidade, como o “Bets”9. 

Brincávamos na rua até tarde, de “piques”, “jogos com bola”, “queimada”, e muitas outras 

brincadeiras que foram compartilhadas. A segurança ficava por conta dos nossos pais, que 

muitas vezes faziam revezamento para que pudéssemos ficar na rua até altas horas. Naquela 

época aconteciam alguns assaltos no bairro, mas a violência era menos presente como que 

parece ser hoje. Até os pais se divertiam, entravam nas brincadeiras de “queimada”, para vigiar 

e proteger os mais novos das boladas, e nas brincadeiras de “vôlei”, isso quando eles, os adultos, 

tomavam conta da brincadeira e nós ficávamos torcendo pelos pais e tios que participavam. 

Como se tratava de uma rua sem saída, nós colocávamos uma rede de vôlei, pois não havia 

tráfego de veículos. 

Seguindo a análise, um total de cinco (33%) crianças responderam que não brincam na 

rua, ou brincam raramente devido à violência do bairro em que moram. Com o crescimento 

populacional e o aumento da violência (BICHARA et al., 2011), o sentimento de insegurança 

fica ainda mais presente, fazendo com que os pais impeçam que seus filhos brinquem na rua 

sozinhos, visto que eles também não se pré-dispõem a acompanhá-los. Isso me leva a considerar 

que estas crianças e a sociedade no geral perdem bastante em termos culturais, pois, “Por meio 

das brincadeiras de rua, as culturas populares produzem, também, formas alternativas de 

permanência e transformação histórica [...]” (PIMENTEL, 2015, p. 719).  

Abro destaque para as respostas de cinco crianças, duas do município da Serra e três do 

município de Vitória, municípios estes que fazem parte do mapa da violência10. Ana, que mora 

                                                           
9 Brincadeira de origem paulista, que para jogar, os participantes precisam de dois tacos ou cabos de vassoura, 

uma bola de tênis e duas garrafas PET cheias de água. Também conhecida como bate-ombro, tacobol e bets-lombo 

em outras regiões do Brasil. Disponível em: <http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/bola/37-bets>. 

Acesso em: 14 jun. 2019. 
10  Projeto de estudos e pesquisas da Área de Estudos sobre Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais (FLACSO). Mapa da violência atualizado até o ano de 2016. Disponível em: 

<https://www.mapadaviolencia.org.br/>. Acesso em: 21 abr. 2019. 
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no bairro André Carloni na Serra, relata que já brincou na rua, porém, não brinca mais por que 

a mãe não deixa, pois alega que o bairro está muito perigoso, inclusive tem medo de sequestro, 

por isso acaba brincando mais dentro de casa com o celular, jogando jogos on-line e vendo 

vídeos. Já Lucas, morador do bairro Chácara Parreiral na Serra, brincava quando era mais novo. 

Hoje a mãe não deixa mais por medo de assaltos. 

No município de Vitória, Luana e Camila moradoras do bairro Jabour, responderam que 

brincam raramente na rua, também pelo motivo de os pais terem medo de assaltos e dos carros 

(trânsito). Luana brinca mais dentro de casa com computador e celular, e enfatizou que ama 

jogos on-line, já Camila diz que brinca no computador e celular, e gosta de andar de patins e 

bicicleta, porém raramente vai à pracinha do bairro, e, quando vai, é acompanhada dos pais, 

devido ao risco que pode correr ao ficar sozinha. A terceira moradora de Vitória é Bruna, que 

reside no bairro Goiabeiras. Assim como Camila, gosta muito de brincar na rua, porém não vai 

pelo perigo existente em seu bairro. 

É possível observar que, no primeiro caso, a violência no bairro não “prejudica” o 

brincar de Luana na rua, pois ela não se importa de ir para tal ambiente, já Camila, se sente 

presa e limitada, pois gostaria de brincar mais com bicicleta e patins na pracinha do seu bairro. 

Muitas vezes, a violência acaba sendo um dos motivos que leva ao comodismo citado por Reis 

e Cavichiolli (2008), pelo qual os pais compram videogame para que as crianças possam ficar 

em casa seguras, jogando seus jogos eletrônicos e acabam não indo brincar na rua. Em 

contrapartida, existe uma preocupação se as crianças estão sendo ou não prejudicadas quando 

ficam em seus quartos jogando: “[...] já que o excesso dessas práticas, cuja demasia em si já 

não é benéfica, acaba impedindo a realização de outras práticas que seriam fundamentais para 

o desenvolvimento motor, cognitivo e social da criança” (REIS; CAVICHIOLLI p. 179). 

As outras dez crianças responderam que brincam na rua, algumas dizendo “às vezes”, 

porém sem entrar em detalhes sobre o motivo. Salvo Bianca, que ainda que afirme brincar na 

rua, ressalta que prefere brincar mais com o celular e o computador, o que indica o poder 

atrativo desses aparelhos. 

Quando perguntadas se já produziram ou criaram algum brinquedo, sete crianças 

responderam que “não”, seis responderam que “sim” e duas responderam que já criaram uma 

brincadeira. Dentre os que produziram brinquedos, responderam terem construído os seguintes: 

“carrinho de tampinha com caixa de fósforo” (1), “carrinho” (3), “torta na cara feito com 

papelão e tinta” (1), “chocalho” (1). Maria e Ana disseram ter criado brincadeiras. A primeira 

disse que criou um “pique dinossauro” e “pique animais” (se inspirando em um jogo eletrônico 
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chamado Animal Jam11) e a segunda criou brincadeira de “dança” com uma amiga. 

Produzir um brinquedo torna a brincadeira mais divertida e pode trazer mais 

empolgação e autoestima para a criança (EMERIQUE, apud ASSUMPÇÃO, ARRUDA; 

SOUZA, 2009), fazendo com que se sinta mais protagonista do ato de brincar. Muitos materiais 

podem ser utilizados para construir brinquedos e muitos deles são recicláveis. Madeiras, ossos, 

fios, pedaços de galhos, tampinhas, garrafas, fitas, etc., são algumas possibilidades para tal 

atividade.  Meira (2003, p. 81), em leitura da obra Reflexões sobre o brinquedo, a criança e a 

educação de Walter Benjamin, acrescenta que “Estes objetos que propiciam à criança o contato, 

a construção e a deconstrução [sic], encontrados nos mais insólitos lugares, produzem mais 

prazer à criança do que os brinquedos plastificados, até hoje”, o que pode garantir uma 

brincadeira mais divertida com seu brinquedo original e muitas vezes, único. 

 

 

3.3 Relações com as tecnologias e com o brincar 

 

O celular está presente na vida da maioria das pessoas nos dias atuais, e não é diferente 

com as crianças. Isso porque, como defende Bona (2010, p. 39) 

 

[...] as tecnologias digitais da informação estão integrando o mundo em redes 

globais, não somente redes de computadores, mas também redes de telefonia móvel, 

redes de dispositivos de transmissão de vídeo e equipamentos em geral cada vez mais 

próximo do dia-a-dia. 

  

Atualmente, é possível realizar diversas funções no aparelho, como pagar contas, sem 

enfrentar uma longa fila de banco, por exemplo; “reencontrar” amigos da época da escola pelas 

redes sociais; formar grupos de amigos pelos aplicativos de mensagens instantâneas como o 

WhatsApp; navegar em sites e jogos on-line, assim como fazem a maioria das crianças. 

Ademais, não é de se negar que as crianças adoram o aparelho, como Pinto et al. (2016) 

concluíram em sua pesquisa que o celular é o presente mais desejado por elas no aniversário. 

Dos entrevistados nesta pesquisa, apenas duas crianças não têm celular. O primeiro, 

Pedro, disse que usa o aparelho da mãe para jogar. De certa forma, o celular continua fazendo 

parte da vida dele, porém Maria, também não tem celular e raramente usa o dos pais com a 

                                                           
11 Animal Jam foi lançado em 2010 pela Wild Works como um espaço seguro e divertido para crianças que amam 

os animais e a natureza. Desde então, Animal Jam ultrapassou os limites da web, oferecendo aplicativos móveis 

para que as crianças possam continuar se divertindo onde quer que estejam. Tem como objetivo explorar e proteger 

o mundo natural ao seu redor. Disponível em: https://www.animaljam.com/>. Acesso em: 16 abr. 2019. 
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mesma finalidade, ver vídeos e jogar. Ainda, quando perguntada se tem computador ou tablet, 

salienta que tem computador, o qual ganhou com nove anos de idade, e tem um tempo limitado 

para usar, sendo todos os dias no horário de 16 às 17 horas. 

É relevante observar que Maria é moradora do bairro Fradinhos, considerado um bairro 

de classe média da cidade, o que me instiga a pensar que os pais possam ter uma maior instrução 

levando-os a tomarem cuidado perante o perigo que a tecnologias também podem oferecer, 

além dos diversos benefícios conhecidos. Sendo assim, de alguma forma isso pode influenciar 

na maneira como os pais organizam seus momentos de uso do computador, juntamente com o 

fato de não deixar que a filha tenha um celular.  

Um exemplo recente no ano de 2019 dos males que a internet pode oferecer é o caso da 

Boneca Momo, que supostamente aparecia em vídeos infantis, expondo conteúdos impróprios 

para o público, como utilização de objetos cortantes e cenas atormentadoras que induziam ao 

suicídio. O Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos (Nucciber), do Ministério Público da 

Bahia12, instaurou procedimento para apurar os fatos, pois existem relatos de pais que 

presenciaram os filhos sendo assustados pelo conteúdo inapropriado. 

Pensando assim, é importante e seria esperado que os pais tenham um cuidado e controle 

com o que os filhos acessam na internet. O caso de Maria pode ser um desses, nos quais os pais 

têm discernimento de controlar e monitorar os acessos da filha, para eventualmente evitar algum 

malefício. 

Outras duas crianças já possuíram celular, Alan que respondeu que já teve um celular 

usado e quebrou, até o momento não ganhou outro e Lucas, o qual respondeu que tem o aparelho 

e ganhou com dez anos, porém está no conserto e ressalta que não usa muito. 

Os outros onze entrevistados têm a faixa de dez e onze anos de idade e responderam que 

têm celular. Tiago e Breno foram os únicos que tiveram acesso ao celular na idade atual, ou 

seja, menos de um ano com o aparelho. Os nove restantes ganharam celular mais novos, três 

responderam que o primeiro celular foi aos nove anos, mais três aos oito anos, dois com apenas 

sete anos. Um deles foi Diego de dez anos, e gostaria de registrar aqui o diálogo no qual fiquei 

surpreendida após perceber que uma criança de tal idade já está com o terceiro celular. 

 

− Com quantos anos você ganhou seu primeiro celular? (Caso tenha um) 

− O meu primeiro celular? Foi com 7. 

− Ah! Você já está no segundo? 

− Oi? Não, eu tô no terceiro. 

− Terceiro celular??? 

– É que quando eu tinha nove anos o segundo quebrou agora eu tenho um J7. (celular 

                                                           
12 Notícia disponível em: <https://www.mpba.mp.br/noticia/45594>. Acesso em: 22 mai. 2019. 



 

24 

 

 

Samsung). 

− Ah! Igual ao meu.  

− Mas o meu é prime versão 2! 

− O meu também.  

 

Um episódio chamou a atenção: ao perceber que eu tinha o celular igual ao dele, Diego 

tenta se destacar dizendo que o modelo do celular dele é a versão 2, porém o meu celular 

também é. Ele termina comentando sobre a biometria que o celular tem, e alega que 

inicialmente não queria comprar por isso, porém depois se acostuma e fica com o celular que o 

pai ofereceu a ele.  

É possível analisar que as crianças estão acessando cada vez mais cedo os aparelhos, e 

consumindo novos a todo instante. Assim, fico a perguntar: quantos celulares Diego terá tido 

quando tiver vinte e dois anos, que é a minha idade atual e considerando que estou no quinto 

celular? Há grandes chances de se obter um número ainda maior. 

Por último, outra criança que ganhou celular com apenas sete anos e também chama 

atenção pelo relato curioso. Gabriel de dez anos, respondeu que ganhou o primeiro celular desde 

que nasceu, pois segundo ele meu pai já tinha um celular para mim. Dessa forma, a média de 

idade das crianças ganharem um celular, salvo o caso de Gabriel (que considero aqui como 

especial, visto que já adquiriu um celular ao nascer), é de oito anos. Ao perguntar, a todas as 

crianças que tem celular, o que elas fazem com eles, as respostas foram comuns: todos usam 

para jogar jogos on-line e ver vídeos. 

Se em relação ao celular, apenas duas crianças não possuem o aparelho, tratando-se de 

computador e tablet esse número sobe um pouco, sendo quatro que não possuem nenhum dos 

dois aparelhos. Seis crianças responderam que têm computador e tablet, três possuem apenas 

tablet e dois apenas computador. Vale lembrar que o computador é, geralmente, dos pais. Já o 

tablet as crianças ganharam efetivamente e segundo as respostas, estes eletrônicos são usados 

para jogos como: Animal Jam, Fortnite13, FreeFire14, The Sims15, entre outros.  

Algumas crianças fazem relação do jogo eletrônico nas brincadeiras quando estão longe 

dele. Alguns relatos, assim como o de Maria, que interpreta animais do jogo Animal Jam em 

brincadeiras com suas amigas. Segundo ela, é considerada uma gata, pelo seu jeito meigo de 

ser. Já Tiago, simula pilotar motos em trilhas a partir de jogos de motocross com sua bicicleta 

                                                           
13 Jogo eletrônico multijogador do gênero batalha real. Disponível em: <https://www.epicgames.com/fortnite/pt-

BR/home>. Acesso em: 14 mai. 2019.  
14 Jogo eletrônico de ação-aventura do gênero batalha real. Disponível em: <http://ff.garena.com/index_pt.html>. 

Acesso em: 14 mai. 2019. 
15 The sims é um jogo eletrônico que simula a vida real. Disponível em: <https://www.ea.com/pt-br/games/the-

sims>. Acesso em: 14 mai. 2019. 
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e Henrique, brinca com Arminhas Nerf16 simulando o jogo FreeFire. As outras doze crianças 

responderam que não fazem relação dos jogos eletrônicos com as brincadeiras realizadas longe 

deles.  

 

 

3.4 Relações com as brincadeiras tradicionais 

 

Na parte final do questionário, produzi uma lista contendo dezesseis 

brincadeiras/brinquedos para que as crianças demonstrassem a relação que estabelecem com 

elas. Deveriam responder se achavam legal, mais ou menos, se não acho legal ou nunca 

brinquei. Neste tópico, conforme Gráfico 3 e Tabela 117, analisarei somente quatorze, pois são 

as brincadeiras que considero tradicionais e que fizeram parte da minha infância, assim como a 

de muitos leitores deste texto, são elas: “pular corda”, “cabra cega”, “queimada”, “brincadeiras 

de futebol”, “peteca”, “três cortes”, “piques”, “brincadeiras de rodas’, “elástico”, “pião”, 

“pipa”, “bolinha de gude”, “amarelinha” e “bicicleta”. Já no próximo tópico, aprofundaremos 

sobre os jogos on-line e videogame, estes que são elementos mais atuais e provavelmente fazem 

parte da vida dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa. 

 

Gráfico 3 – Quantidade de afirmações por brincadeiras. 

                                                           
16 Arma Nerf - Non-Expanding Recreational Foam, da tradução para o português “Espuma de recreação não 

expansível”, são armas com cores néon e de material macio produzidas pela empresa americana Hasbro para não 

causarem ferimentos nos jogadores. 
17 A tabela 1 traz dados os percentuais referentes as respostas destacadas no Gráfico 3. 
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Tabela 1 – Relação de porcentagem das quantidades de afirmações por brincadeiras. 

BRINCADEIRA Acho legal Mais ou menos Não acho legal Nunca brinquei 

amarelinha  60% 13% 20% 7% 

bicicleta 100% 0 0 0 

bolinha de gude 40% 33% 20 7% 

cabra cega 73% 7% 20% 0 

elástico 67% 0 20% 13% 

futebol  60% 27% 13% 0 

peteca 27% 33% 33% 7% 

pião 20% 27% 47% 7% 

pipa 47% 27% 13% 13% 

piques 100% 0 0 0 

pular corda 67% 20 13% 0 

queimada 67% 13% 20% 0 

rodas 

(cirandas) 

33% 13% 53% 0 

três cortes 40% 13% 13% 33% 

 

Dentre as quatorze opções elencadas para os alunos, duas foram consideradas legais por 

todos os quinze entrevistados: a “bicicleta” e os “piques”. Esta última não seria novidade, pois 

como foi possível notar anteriormente foi a brincadeira mais citada no início do 

questionário/entrevista. As crianças realmente gostam e brincam de piques o tempo todo, basta 

observar um horário de intervalo – recreio da escola, onde para alguns adultos pode se tratar 

apenas de uma grande correria e gritaria, e para outros é possível perceber crianças interagindo 

em um “pique-pega” por exemplo, desenvolvendo aspectos motores e cognitivos que essa 

brincadeira e suas diversas variações podem proporcionar devido ao deslocamento rápido, ao 

gasto energético, à tomadas de decisões precisas, ao desenvolvimento de estratégias, dentre 

outros elementos necessários para conseguir se manter no papel de fugitivo e não se tornar 

pegador, assim como o contrário, onde se tem a necessidade de sair da condição de pegador 

para a de fugitivo. 

Em segundo lugar, a brincadeira cabra cega foi indicada por onze (73%) estudantes 

como legal, um respondeu mais ou menos e três responderam não acho legal. Em terceiro, 

ficaram as brincadeiras “elástico”, “queimada” e “pular corda” com dez respostas (67%) para 

acho legal, indicando aceitação perante os alunos, porém duas (13%) crianças, responderam 

que nunca brincaram de “elástico”. Esses dados não chamam tanto à atenção, porém é possível 

analisar que algumas crianças nunca brincaram de brincadeiras que parecem comuns. Vale 

ressaltar que essas duas respostas vieram de dois meninos, o Pedro e o Diego, fato que pode ter 

sido influenciado por uma questão de gênero enraizada no fato de que, predominantemente, 
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meninas brinquem de pular elástico. Em seguida, amarelinha e futebol foram consideradas 

legais por nove (60%) crianças. Neste ponto, destaco outro fato também relacionado com 

questões de gênero: quatro crianças responderam não gostar de brincadeiras de futebol, sendo 

todas meninas. 

Diante de tantas construções sociais criadas por conflitos decorrentes dessas questões, 

é certamente, necessário discutir essa problemática, aqui partindo do ponto de vista da relação 

entre as crianças e as brincadeiras identificadas cultural e socialmente aos gêneros masculinos 

ou femininos.  

No meio social, várias são as formas de segregar as diferentes vertentes do cotidiano em 

universo masculino ou feminino, contudo tal divisão em sua maioria não se baseia em dados ou 

estudos técnicos científicos biológicos, psicológicos ou de qualquer outra ciência, mas 

simplesmente, em uma carga histórica cultural e social que é construída e difundida pelas 

gerações. Assim como Finco (2005, p. 1) analisou em sua pesquisa 

 

Desde o berço, as atitudes, as palavras, os brinquedos, os livros procuram moldar as 

crianças para que aceitem e assumam os rótulos que a sociedade lhes reservou. Para 

os homens o público e a política, para as mulheres o privado e a casa. Dos meninos 

espera-se agressividade, capacidade de liderança, racionalidade. Das meninas espera-

se delicadeza, sensibilidade e beleza. 

 

 Nesse sentido, observa-se que determinadas brincadeiras são identificadas nos diversos 

meios da sociedade como sendo femininas ou masculinas, como se uma brincadeira pudesse 

definir a opção sexual de uma pessoa ou a forma como ela se vê no mundo. Contudo, “É 

importante que se compreenda que o fato de um menino brincar com uma boneca e de uma 

menina brincar com carrinho não significam que eles terão, no futuro, uma orientação 

homossexual” (FINCO, 2005, p. 14). Trata-se, puramente, de uma construção social de que 

gostar ou brincar de determinadas brincadeiras coloca em xeque sua masculinidade ou 

enfraquece sua feminilidade. Definindo padrões a serem seguidos para que se consiga uma 

tranquila e hospitaleira convivência no meio social em que a pessoa optou por 

conviver.  Observando esse cenário do ponto de vista das crianças, tal comportamento torna-se 

ainda mais descabido, principalmente, levando-se em conta a inocência com que uma criança 

age ao exercer uma atividade como o brincar.  

Vale ressaltar que as brincadeiras incluídas nesta pesquisa não apresentam nenhuma 

restrição quanto ao gênero masculino ou feminino, pois as brincadeiras foram escolhidas por 

mim de forma aleatória e levando em consideração aquelas que são consideradas tradicionais, 

as quais fizeram parte da minha infância. Contudo, pode-se chegar a uma conclusão: as crianças 
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reproduzem comportamentos difundidos pela sociedade em que vivem. Afinal, não existe 

qualquer outra explicação para uma divisão entre as brincadeiras que as meninas mais gostam 

ou que os meninos mais gostam, senão pelo fato de essa ideia ter sido socialmente construída, 

e é natural que as crianças ainda que se identifiquem com aquela ou essa brincadeira sinta-se 

coagida a não praticá-la, temendo repressões de qualquer tipo, sendo a maior delas o 

preconceito, que produz uma definição sobre uma pessoa, apenas diante da informação de sua 

brincadeira preferida ou que pratica.  

Para exemplificar, retomo a questão da brincadeira de elástico, que consiste em 

movimentos realizados com o auxílio de um instrumento, sendo este o próprio elástico. No 

decorrer da brincadeira os movimentos tornam-se mais difíceis até que a pessoa não mais 

consiga fazê-los. Nessa rápida definição nada se vê quanto aos gêneros, identificando tal 

brincadeira, exclusivamente, para praticantes do gênero feminino, e simplesmente, porque não 

existe essa restrição. Isso porque a brincadeira de elástico exige e aprimora elementos como 

força e coordenação motora, atinentes tanto a meninos quanto a meninas. No entanto, essa 

brincadeira continua a ser tratada, no âmbito dos imaginários sociais, como própria do sexo 

feminino e, como podemos perceber nas respostas, as duas crianças que responderam nunca 

brinquei, são dois meninos. Pude identificar na fala deles uma timidez no momento da resposta, 

como se eu não pudesse ter perguntado isso a eles. 

Outro exemplo é a prática do futebol, esporte analisado aqui como brincadeiras 

populares entre os meninos, como demonstrado na pesquisa, onde foram registradas nove 

respostas acho legal e, dentre elas, encontra-se a resposta de apenas uma menina.  Tal esporte 

não tem nenhuma restrição à prática pelo gênero feminino, contudo, continua a ser tratado como 

uma brincadeira, em regra, inerente ao gênero masculino. Por isso, ainda concordando com a 

autora,  

 

É necessário descontruir a lógica binária na apresentação do mundo para as crianças: 

enquanto os brinquedos e brincadeiras estiverem sendo associados a significados 

masculinos e femininos, que hierarquizam coisas e pessoas estaremos apresentando a 

meninos e meninas significados excludentes (FINCO, 2005, p. 15). 

 

Obviamente, tal conclusão não é absoluta, mas é importante trazer o debate diante dos 

dados e contestações obtidas nesta pesquisa. Assim como lembra Bernardes (2005, p. 47) “[...] 

cada contexto social produz uma cultura, a partir da qual emergem as concepções de infância, 

sua educação e a forma de brincar. Acompanhando os estudos históricos, observa-se que a 

diferença de gênero no lúdico é uma construção cultural”. Ademais, esse cenário pode ser 
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influenciado por outros fatores, mas encontra nas estruturas da cultura da sociedade e em suas 

construções, sua principal sustentação. 

As brincadeiras analisadas a seguir: “pipa”, “bolinha de gude”, “três cortes”, 

“brincadeiras de rodas” (cirandas), “peteca” e “pião”, começam a diminuir em relação a 

respostas acho legal e oscilam entre as outras afirmações. Em ordem decrescente temos 

primeiro a “pipa”, que como é possível ver na no Gráfico 3 e na Tabela 1, sete (47%) crianças 

acham legal, quatro (27%) consideram mais ou menos, duas (13%) não acham legal e nunca 

brincaram. Ou seja, os dados mostram que mais de 50% das crianças entrevistadas não brincam 

ou brincam pouco de pipa, vale destacar que para tal atividade é necessário um grande espaço 

com áreas livres.  

As seis (40%) crianças que responderam mais ou menos e não acho legal, também 

responderam que brincam na rua, porém, moram em áreas urbanas de Vitória e Serra, locais 

que possuem grande fluxo de carros e fios de alta tensão, o que impossibilita a prática de soltar 

“pipa”, sendo possível que seja este o motivo pelo qual não gostam ou gostam mais ou menos, 

devido à escassez de condições para a brincadeira. 

Em segundo lugar, a brincadeira “bolinha de gude” recebeu apenas seis (40%) respostas 

para acho legal, cinco (33%) para mais ou menos, três (20%) para não acho legal e um (7%) 

para nunca brinquei. Durante todo o questionário/entrevista atentei-me para a entonação de voz 

dos alunos ao responderem as perguntas, e em determinados momentos alguns me chamaram a 

atenção: além dos diálogos, foi interessante analisar algumas respostas. Dentre elas, abro 

destaque para Pedro, que não se contenta em dizer apenas que não acha legal, mas enfatiza 

dizendo odeio, externando com bastante sinceridade a relação que mantém com a brincadeira 

mencionada. 

A brincadeira “bolinha de gude” era uma febre na minha infância, diferenciando então 

da realidade das crianças analisadas nesta pesquisa, visto que nove (60%) não consideram uma 

brincadeira legal e nem mesmo brincaram. Meu irmão mais velho tinha uma coleção de 

bolinhas que ia adquirindo a partir de compras e de trocas entre seus amigos, assim como se 

trocavam folhas de fichário e figurinhas para álbuns. Era fascinante a diversidade de cores e 

tamanhos que as bolinhas podiam ter e sempre existiam aquelas mais cobiçadas, que muitas 

vezes eram disputadas em uma partida. Quem perdia tinha que entregar a/as bolinha/s para seu 

adversário. Meu irmão as dividia comigo e também foi com ele que aprendi a jogar. 

Brincávamos quando íamos para a roça e também na rua do bairro no qual morávamos. 

Na sequência, temos a brincadeira “três cortes”, que assim como a bolinha de gude, teve 

apenas seis (40%) crianças respondendo acho legal. Dois estudantes responderam mais ou 
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menos e não acho legal. Estes números não chamam atenção, porém o curioso aparece nas 

respostas de nunca brinquei, sendo que cinco (33%) crianças disseram nunca ter brincado e 

todas elas não conheciam. O que chama atenção é por ser uma brincadeira muito conhecida e 

comum na infância de muitas gerações e, aqui, chegamos ao ponto de as crianças não 

conhecerem, o que parece ter relação com a mudança na geração atual. Durante a 

entrevista/questionário, me mantive no papel de minimamente apresentar a brincadeira para as 

crianças, explicando algumas regras básicas do jogo, que por sua vez demonstraram interesse e 

empolgação para a realização da brincadeira com seus colegas. 

Em quarto lugar, temos as “brincadeiras de rodas” (cirandas), que foram foco da maior 

“rejeição” por parte das crianças, das quais oito (53%) entre as quinze entrevistadas 

responderam não acho legal, contudo todas já brincaram. Temos, então, uma brincadeira 

conhecida por todos os sujeitos da pesquisa, porém com um número maior de não aceitação e, 

neste caso, a idade pode ser um fator determinante, pois crianças mais novas têm o costume de 

brincar de tais brincadeiras.  

Seguindo a análise, a “peteca” aparece em quinto lugar em ordem de aceitação pelos 

entrevistados, dos quais apenas quatro (27%) crianças disseram acho legal, cinco (33%) para 

mais ou menos, a mesma porcentagem para não acho legal, e apenas uma criança responde 

nunca ter brincado. A “peteca” é uma brincadeira que assim como várias outras, se torna muito 

mais atraente quando podemos produzir o nosso próprio brinquedo. Confeccionar sua própria 

“peteca” faz com que o aluno se torne protagonista de todo o processo de brincadeira e 

consequentemente, mais envolvido. Os indivíduos aqui analisados, não tiveram a experiência 

e/ou oportunidade de produzir sua própria peteca, pois quando perguntados, ainda no início da 

entrevista/questionário, responderam nunca ter confeccionado brinquedos, e aqueles que 

responderam que sim, não mencionaram o objeto aqui estudado, mas sim outros, como 

“carrinhos” e “chocalhos”. 

Em último lugar, a brincadeira “pião” reúne um total de três (20%) respostas, em relação 

sua aceitação. Quatro (27%) estudantes responderam mais ou menos, sete (47%) responderam 

não acho legal e apenas um (7%) nunca brinquei. Assim como mencionado anteriormente sobre 

a “bolinha de gude”, Pedro também reage da mesma forma para a brincadeira de “pião”, 

respondendo odeio, muito chato, ao invés de responder apenas não acho legal. Apesar de Pedro 

responder que brinca na rua e que brinca mais fora do computador, brincadeiras como “pião” e 

“pipa”, consideradas aqui brincadeiras tradicionais e possíveis de se brincar na rua, não estão 

presentes na vida desta criança. Outro ponto interessante a ressaltar, é a relação que Camila 

estabelece com o “pião”: 



 

31 

 

 

 

− Ah meu irmão tem. 

− Você já brincou? Quando eu brincava tinha dificuldade de enrolar bem a 

cordinha. 

−Não, meu irmão tem aquele de metal, o beyblade18. 

− Ata.  

 

Como visto no diálogo, Camila tem como “pião” um produto moderno, que é o 

beyblade, que há cerca de onze anos chegou ao Brasil e, desde então, vem substituindo o famoso 

e velho “pião de madeira”, enrolado por uma cordinha e lançado no asfalto ou no quintal de 

casa, que segundo Bernardes (2006, p. 542, grifo da autora) é muito mais antigo que este objeto 

atual, tal como as brincadeiras: 

 

Canções de roda, advinhas, parlendas, histórias de fadas, bruxas, lobisomens, e jogos 

de bolinhas de gude, pião, amarelinha, pedrinhas (saquinhos), a pipa, entre outros, 

foram divulgadas pelos colonizadores portugueses quando vieram para o Brasil. A 

pipa ou o papagaio trazido pelos portugueses no século XVI tem origem nos povos 

orientais. 

 

É possível observar ao longo desta análise, considerando o pequeno recorte com um 

grupo de quinze crianças em uma escola da grande Vitória, que as chamadas brincadeiras 

tradicionais não foram esquecidas totalmente por elas, pois ainda brincam e têm contato com 

essas brincadeiras na escola, mantendo trocas de experiências com outras crianças e nas aulas 

de Educação Física, porém algumas mudanças já são perceptíveis. Brincadeiras como “três 

cortes”, por exemplo, como mostram os dados já não é conhecida por um número de alunos 

cinco (33%) crianças. “Amarelinha”, “bambolê”, “bicicleta”, “boneca”, “casinha”, “desenhar”, 

“peteca”, “pião” e “pipa”, brincadeiras aqui consideradas tradicionais brasileiras, como é 

possível ver no Gráfico 1, foram citadas apenas uma vez e por crianças diferentes, ou seja, 

brincadeiras como essas aos poucos estão desaparecendo do convívio infantil. Algumas delas 

são substituídas por objetos mais modernos assim como o “pião” dando lugar ao bleyblade, 

outras por jogos on-line, assim como a “casinha” e “boneca” sendo retratadas no jogo The 

Simns, pois concordando com Amado (apud. BERNARDES, 2006, p. 543), estas brincadeiras 

dão lugar a estes objetos 

 

Primeiramente, à cedência a modas ditadas pelas classes cultural e economicamente 

favorecidas, e ao seu desejo de ostentação e de luxo, depois ao consumismo 

desenfreado de produtos acabados e de fácil aquisição que, no entanto, retiram à 

criança o prazer de descobrir, de inventar, de fazer e de partilhar. 

                                                           
18 Brinquedo de metal semelhante ao tradicional pião de madeira. 
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Ainda assim, outras brincadeiras tornam-se chatas como “bolinha de gude”, “peteca” e 

“brincadeiras de rodas”, por receberem mais respostas em relação a mais ou menos e não acho 

legal. 

 

 

3.5 Relação com os jogos on-line e videogame 

 

  Dentre os dezesseis tipos de brincadeiras presentes na lista do roteiro de entrevistas, 

encontram-se os jogos on-line e o videogame. Já adianto que as respostas e as entonações que 

as acompanharam foram comuns entre algumas crianças, especialmente, quando se tratava de 

jogos on-line. 

 

Gráfico 4 – Quantidade de afirmações por brincadeiras de jogos on-line e videogame 

 

Conforme é possível observar no Gráfico 4, onze crianças responderam acho legal para 

videogame, duas responderam mais ou menos, uma respondeu não acho legal e uma, nunca 

brinquei. Durante a entrevista, perguntei qual era o videogame que eles tinham. Pedro disse que 

tem um PlayStation 4 e Diego, Henrique e Maria disseram ter um Xbox 360, sendo que esta 

última ressalta que o aparelho é do pai, conforme diálogo abaixo: 

 

− Vídeo game? 

− Meu pai tem Xbox em casa, aí eu jogo Madagastar. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Jogos on-line

Videogame

nunca brinquei não acho legal mais ou menos acho legal
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− Então você gosta ne? 

− Sim. 

Em se tratando dos jogos on-line, o número cresce bastante. Quatorze entrevistados 

responderam acho legal para este tipo de brincadeira, e apenas uma respondeu mais ou menos. 

Dentre os que acham a brincadeira legal, seis enfatizaram que amam e gostam muito de jogos 

on-line, como Letícia, Bruna, Alan, Gabriel e Ana, porém, Luana demonstra ainda mais sua 

empolgação em relação aos jogos dizendo em alto tom: AMO, AAAMO, AMO! 

Apresento a seguir dois trechos das entrevistas feitas com Bruna e Letícia: 

 

− Jogos online? 

− Gosto muito. − Gacha Life, Roblox e jogos de encaixe. 

− Certo, e vídeo game? 

− Mais ou menos.  

− Você tem ou não tem vídeo game? 

− Eu tenho, mas eu não sei jogar direito. 

 

 

− Jogos online? 

− Amo!  

− Quais você gosta mais? 

− Freeve, 360 jogos e jogos de criar avatar.  

− Humm e vídeo game? 

− Não...meu primo tem, mas eu não sou muito chegada.  

 

Diante desses diálogos, vale ressaltar que Bruna tem dois irmãos, um do sexo feminino 

e outro do sexo masculino, sendo todos mais velhos, o que pode ter influenciado em sua 

resposta, pois o fato de ter o aparelho em casa, não significa que seja dela, mas sim da irmã ou 

do irmão mais velho, pois, assim como vimos no tópico anterior, a sociedade parte de uma 

construção cultural (BERNARDES, 2005), e muitas vezes, o videogame é direcionado a 

meninos e não a meninas. Já Letícia, não mantém uma boa relação com o uso do videogame, 

tanto que foi a entrevistada que respondeu não acho legal, conforme exposto no Gráfico 4. 

Assim, as questões de gênero também podem estar presentes quando se trata de brinquedos 

tecnológicos.  

A preferência das crianças pelos jogos online pode ser explicada pelo fato de que quase 

todas possuem o aparelho celular, como visto no tópico 3.3. Além dos vídeos acessados no 

YouTube, as crianças desfrutam dos variados sites de jogos on-line que podem ser acessados 

pelo aparelho e também pelos jogos que já vem nele.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como objetivo compreender o lugar que as brincadeiras tradicionais 

ocupam atualmente nas vidas das crianças, especialmente, as do 5º ano do Ensino 

Fundamental da escola Experimental de Vitória, tendo em vista o avanço tecnológico e a 

presença das tecnologias na vida delas. 

Assim, como cada geração tem sua especificidade, a geração contemporânea, mais 

especificamente a geração das crianças desta pesquisa, têm a tecnologia como um elemento 

forte e presente, como mostraram os dados. 

Foi possível observar que as crianças mantêm relações com as brincadeiras tradicionais, 

inclusive das que eu tive presentes em minha infância. Brincadeiras como “piques”, “cabra 

cega”, “queimada” e brincadeiras de “futebol” continuam, de maneira marcante, fazendo parte 

da geração atual, contudo, algumas parecem estar sendo esquecidas, como a brincadeira “três 

cortes”, que não era conhecida por mais da metade dos alunos.  Outras são consideradas chatas 

como “bolinha de gude”, “peteca” e “brincadeiras de rodas”, as quais receberam mais respostas 

referentes a mais ou menos e não acho legal. 

Além disso, foi possível verificar, que as crianças ainda brincam na rua, tendo a 

possibilidade de construir suas experiências e de alguma forma, contribuir para a perpetuação 

da tradição das brincadeiras de rua, porém, um fator marcante impede que algumas crianças 

possam ter a oportunidade de brincar na rua: a violência. Como foi possível identificar, com o 

aumento dos centros urbanos e consequentemente, o aumento de fluxo de carros e violências 

devido a assaltos, aumentou, também, a sensação de insegurança perante os pais, que por sua 

vez, impedem que seus filhos explorem o ambiente fora de casa. Com isso, alguns encontram 

nos jogos eletrônicos e nas tecnologias um meio de impedir que seus filhos vão para a rua. Para 

alguns, como Luana, a proibição de ir para a rua não influencia tanto, visto que prefere ficar em 

casa mexendo no computador. Para outros, entretanto, acaba realmente sendo um fator 

limitante. 

É notável que o acesso à tecnologia vem ocorrendo cada vez mais cedo. Além do caso 

especial em que uma criança relatou que já havia um celular reservado para ele ao nascer, as 

crianças têm tido acesso ao primeiro celular por volta dos sete anos de idade. Através do 

aparelho, já começam a conhecer o mundo dos jogos on-line, que como foi constatado na 

pesquisa, são os favoritos entre as crianças, e também aos vídeos no YouTube. Computadores, 

tablets e videogames, também são adquiridos logo com a pouca idade. Dessa forma, a maneira 
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que as crianças – os chamados “nativos digitais” –, brincam nos dias de hoje, está diretamente 

relacionada com os meios tecnológicos, que vão ganhando espaço dentre as brincadeiras 

tradicionais e de rua. Em alguns momentos, fazendo parte das brincadeiras no campo lúdico do 

brincar, assim quando relataram que brincam simulando os jogos, e outras, tomando o espaço 

de brincadeiras que poderiam ser vivenciadas nas ruas.  

 No meu entendimento, é preciso que mais estudos sejam realizados sobre a temática em 

questão, ou seja, analisar como as crianças brincam nos dias atuais, visto que poucos foram 

encontrados. A cada dia a tecnologia evolui, e com ela surgem novos jogos, plataformas on-

line e aparelhos que as crianças têm acesso, com isso acabam interferindo a maneira que a nova 

geração brinca e isso precisa ser problematizado nas escolas e na sociedade em geral. 

A Educação Física escolar se torna um campo potencial para estes estudos, uma vez que 

os sujeitos que ali estão inseridos têm a tecnologia como parte do dia a dia deles. Como ressalta 

Ribeiro (2010, p. 92), “Não se pode mais conceber a apreensão do conhecimento – alunos e 

professores – sem a devida apropriação das tecnologias, até por que elas já estão presentes em 

suas vidas”. Concordando, também, com Camilo et al. (2010, p. 134, grifo dos autores), 

 

Não devemos negar a priori as novas mídias que aparecem constantemente nas mãos 

e bolsos dos alunos e em seus comportamentos. É tarefa da escola e, nesse caso, da 

Educação Física escolar, dar respaldo ao aluno em suas escolhas sobre como se 

relacionar com essas mídias e, portanto, elas precisam ser reconhecidas como meios 

e conteúdos de extrema relevância no currículo escolar. 

 

Diante disso, o professor de Educação Física encara um grande desafio na 

contemporaneidade. Ele pode utilizar estes elementos presentes em suas aulas, se apropriando 

das tecnologias para enriquecer suas intervenções, por exemplo, o uso do videogame para 

ensinar atletismo (CAMUCI et al., 2017). Contudo, acredito ser importante manter vivas as 

brincadeiras tradicionais no ambiente escolar, para que elementos da cultura popular brasileira 

não se percam em meio aos clicks, acessos e navegações na internet e dentro dos jogos que 

simulam a vida real. 
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6 APÊNDICE A – Carta de apresentação 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 

DESPORTOS 

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Vitória 9 de abril de 2019. 

 

À Pedagoga da Escola Municipal de Ensino Fundamental Experimental de Vitoria 

UFES 

 

A estudante do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo, Raniely Meireles Costa, está realizando seu trabalho de Conclusão de Curso, 

sob o título “O impacto da tecnologia na maneira de as crianças do ensino fundamental 

brincarem na contemporaneidade”, sob orientação da Profª Drª Rosianny Campos Berto. 

A pesquisa consistirá da realização de observações, entrevistas e aplicação de 

questionário na turma do 5ª ano do turno matutino, nos horários das aulas de Educação Física, 

o que já foi devidamente acordado com o professor, entre os meses de abril e junho de 2019. 

Nesse sentido, solicitamos dessa instituição e do/a professor/a de Educação Física apoio 

e consideração em atender a estudante. 

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Estudante: Raniely Meireles Costa 

ranielymeireles.costa@gmail.com 

(27) 997459402 

 

 

Orientadora: Rosianny Campos Berto 

rosiannyb@gmail.com 

          (27)999788228 

mailto:ranielymeireles.costa@gmail.com
mailto:rosiannyb@gmail.com
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevistas 

 

Nome:____________Idade:______ Mora onde:________________ Mora em 

prédio/casa?___________ Quantos irmãos você tem? _____ Mora com os pais?____________ 

1. Quais as brincadeiras você conhece? 

2. Brinca de qual? 

3. Você brinca ou já brincou na rua? Se sim, de que? Se não, por quê? 

4. Você já produziu algum brinquedo? 

5. Com quantos anos você ganhou o seu primeiro celular? (caso tenha um) 

6. Com quantos anos você ganhou o computador ou tablet? (caso tenha um dos aparelhos) 

7. Tem alguma brincadeira que você criou a partir de algum jogo eletrônico? 

Das brincadeiras abaixo, marque um X na carinha que representar seu sentimento. 
 

Acho legal            Mais ou menos              Não acho legal            Nunca brinquei 

 

Pular corda 
  

Elástico 
  

Cabra cega 
  

Jogos Online 
  

Queimada 
  

Vídeo Game 
  

Brincadeiras de 

futebol 

  
Pião 

  

Peteca 
  

Pipa 
  

Três cortes 
  

Bolinha de Gude 
  

Piques 
  

Amarelinha 
  

Rodas (ciranda) 
  

Bicicleta 
  

 

Perguntas complementares que surgiram ao longo da entrevista com alguns alunos: 

De quais brincadeiras você brinca na rua? 

O que você costuma fazer no celular? 

Você gosta mais de brincar na rua ou em casa, mexendo no celular ou computador? 


