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RESUMO
O brincar é de fundamental importância para a saúde das crianças. Assim, ao estudarmos os aspectos e características
do  brincar,  podemos  entender  o  papel  que  a  tecnologia  tem com relação  a  promoção  da  saúde  das  crianças.  É
importante entender esse processo, a fim de impedir preconceitos e mal-entendidos que surgem com relação as crianças
e o uso de tecnologias digitais. Este trabalho tem por objetivo apontar a relação existente entre a promoção da saúde e o
brincar digital, e os benefícios que essa ferramenta proporciona aos pequenos. É perceptível a preferência das crianças
pelo  uso  da  tecnologia  como  uma  forma  de  entretenimento,  assim  os  tablets,  celulares,  computadores  e  jogos
eletrônicos estão cada vez mais presente na vida das crianças.  Conclui-se,  portanto,  que diante  das modificações
existentes no brincar da atualidade, mais estudos e discussões acerca deste tema se fazem necessário. 
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1 INTRODUÇÃO

O  desenvolvimento  tecnológico  vem  conquistando  importante  espaço  no  cotidiano  das
crianças, dos jovens e adultos, favorecendo com que as crianças realizem diversas atividades ao
mesmo tempo, interagindo com o ambiente no qual está inserida (ROSADO, 2006).

O  uso  de  celulares,  tablets,  computadores,  entre  outros  torna-se  prioridade  na  hora  de
brincar, se comparado as brincadeiras tradicionais, brincar de boneca ou de carrinho, por exemplo.
Dessa forma, brincar está presente em diferentes tempos e lugares e é recriado pela criança através
da sua capacidade de imaginação e criação. É algo que faz parte do seu dia-a-dia, definido como
espontâneo,  prazeroso e saudável.  Portanto,  podemos dizer que os benefícios do brincar estão
relacionados com o desenvolvimento infantil (FRIEDMANN, 2006; MORAES, 2011; ROSADO, 2006;
VYGOTSKY, 1991). 

Busca-se também esclarecer mal-entendidos e preconceitos a respeito da relação existente
entre a criança e o uso dos jogos digitais, permitindo a ampliação da compreensão destes recursos
no desenvolvimento infantil,  bem como entender a presença dos jogos digitais no cotidiano das
crianças como uma forma lúdica, de imaginação, criatividade e desenvolvimento. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho tem como objetivo, conhecer a percepção dos pais sobre o brincar digital
no cotidiano dos filhos e o impacto gerado pelo uso das tecnologias à promoção da saúde. Para
concretizar  esse  objetivo,  será  realizado  um estudo exploratório  e  descritivo,  baseado em uma
metodologia qualitativa, a ser realizado no município de Maringá – PR. 

Será utilizada uma amostragem aleatória, representativa e ao acaso, contendo 50 pais com
filhos em idade pré-escolar, variando entre 4 e 6 anos, de ambos sexos, e que utilizam tecnologias
digitais  como  telefones  celulares,  tablets, computador  ou  vídeo  game.  Para  a  coleta  de  dados
utilizaremos a elaboração de questionários baseado em outros questionários e adaptados a fim de
responder o nosso objetivo de estudo. Esse questionário será composto de questões abertas e
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fechados,  contemplando  questões  referentes  a  dados  sociodemográficos  e  comportamentais,
abordando também quais as tecnologias digitais interativas mais utilizadas,  frequência de uso e
caracterização e comportamento da criança durante o brincar. 

Este projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos,
do Centro Universitário de Maringá. Somente após aprovação é que será iniciado o procedimento de
coleta de dados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se que esse estudo possa contribuir com o ensino, a pesquisa e promoção de saúde,
possibilitando discussões e reflexões de profissionais da saúde com as crianças e pais de escolares
acerca do uso das tecnologias, utilizando-as como ferramenta positiva na vida dos pequenos. Dessa
forma,  o  objetivo  final  é  colaborar  no  campo da promoção da saúde,  para  promover  hábitos  e
comportamentos saudáveis, visando à equidade e à qualidade de vida das crianças.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos com este trabalho aprofundar o conhecimento sobre o brincar digital. O brincar em
si só é uma prática que existe há muito tempo, no entanto, vemos que a cada evolução tecnológica,
o uso de tecnologias digitais interativas se faz mais presentes no cotidiano das crianças, podendo
também se tornar uma atividade lúdica. O presente estudo pode vir a auxiliar pais e educadores a
desenvolverem uma postura equilibrada sobre as tecnologias digitais interativas na relação com as
crianças. A intensão desta pesquisa é desenvolver, de maneira fidedigna e ponderada, uma análise
entre o brincar tecnológico e a relação com a criança. 
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