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RESUMO
Este texto apresenta uma breve análise dos conteúdos contidos em jogos categorizados como jogos
de meninas disponibilizados nos site www.clickjogos.com.br, em particular, enfocando padrões de be
leza e estética corporal, ao mesmo tempo em que (re) produzem relações desiguais de gênero. Evi
denciamos, nesta pesquisa, o quanto tais artefatos constituemse como pedagogias de gênero estando
permeados por todo um aparato discursivo que contribui para o governamento e erotização dos corpos
infantis, em particular, das meninas. Os resultados apontam a necessidade de que os debates em torno
do acesso das crianças à rede sejam ampliados no âmbito das políticas públicas, bem como no âmbito
das famílias e demais instituições responsáveis pela educação das infâncias.
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1. Introdução
Vivemos num tempo em que as pessoas parecem obcecadas na busca pelo corpo conside

rado perfeito, ou seja, magro, liso e jovem enquanto sinônimo de saudável. O pesquisador Edvaldo
Couto (2007, p.43), ao analisar essa superexposição do corpo, em particular, no ambiente virtual,
destaca que vivemos sob a égide do corpo espetacular, segundo o qual, existe uma verdadeira
obsessão contra o envelhecimento e a morte. Em decorrência deste culto ao corpo espetáculo,
presenciamos o crescimento do consumo de cosméticos, produtos de estética e realização de ci
rurgias plásticas a fim de remodelar e transformar o corpo, visto como um projeto, não mais como
herança. O acesso a tais avanços da medicina estética é facilitado pelo financiamento das condi
ções de pagamento, abrangendo diferentes públicos e diferentes faixas etárias.

Ressaltamos que tais inovações, à medida que produzem novos corpos também pro
duzem novas culturas com relação à saúde, aos hábitos considerados saudáveis (incluindo
alimentação, práticas esportivas, etc.) e também novos padrões de beleza cada vez mais ina
tingíveis, mesmo com todas as possibilidades de transformação do corpo (lipoaspiração, li
poescultura, próteses de seios, nádegas, entre outras.). 

A busca incessante pelo corpo idealizado, veiculado insistentemente pela mídia e pela
indústria do consumo acarreta no surgimento de novas tecnologias de tratamento das ima
gens. Tais mudanças são realizadas mediante a utilização de programas de computação grá
fica (photoshop, por exemplo), corroborando cada vez mais a ideia de que é preciso buscar,
custe o que custar, a transformação do corpo, de acordo com os padrões de beleza rigida
mente estabelecidos na contemporaneidade, que cada vez mais se tornam idealizados. 

1 Título de tese de Doutorado, o qual foi realizado no Programa de Pós – Graduação em Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, tendo como orientadora a Professora Doutora Jane Felipe.

2 Professora Doutora em Educação  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
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Os diferentes artefatos culturais tais como propagandas, outdoors, revistas e, no caso
em questão, os sites de jogos infantis, acabam difundindo padrões estéticos de corpo e de
estratégias de disciplinamento. Neste enfoque, Couto (2012, p.140) evidencia que nunca
uma civilização produziu e propagou tantos discursos e imagens relativas aos cuidados com
a beleza. Segundo o autor, ser belo e sedutor se converteu em um dever, uma conquista a
qual se submetem homens e mulheres de todas as idades. 

Além do aumento expressivo do número de cirurgias plásticas com fins estéticos, pre
senciamos também a ampliação do número de sites, blogs, entre outros espaços criados na
internet, nos quais muitas meninas adolescentes, em geral, portadores de transtornos ali
mentares tais como bulimia e anorexia compartilham suas experiências em busca de um
corpo extremamente magro. Ao enfocar tais processos, remetemos aos estudos de Foucault
(2002) sobre os processos de objetivação e subjetivação, sendo que o primeiro referese à
forma pela qual somos capturados pelos discursos e suas práticas, produzidas nas instâncias
culturais e sociais (em especial na mídia). O segundo conceito se refere à forma com que
passamos a nos reconhecer a partir de tais discursos e práticas. 

Entre tais práticas de subjetivação, propagamse a divulgação de padrões do corpo fe
minino classificado como tipicamente brasileiro, cuja ênfase recai sobre o bumbum, visto
como referência nacional. Exemplo disso é a explosão no Brasil das chamadas personalidades
instantâneas, em especial as representantes femininas enquadradas no perfil “típico” da mu
lher brasileira (mulher melancia, mulher jaca, mulher filé, dentre outras). Tais representações
transformam os corpos em mutantes, designação essa utilizada Couto (2007) ao destacar
que, no contexto atual, o corpo encontrase implicado numa economia política de estratégias
de consumo e tecnocientíficas que o constituem e o regulam. 

Os dados demonstram que a busca do padrão corporal evidenciado em diferentes ar
tefatos culturais é uma constante na contemporaneidade. O corpo passa a ser moldado, re
modelado a partir de inúmeras formas de intervenções. Nessa linha de estudos, Silvana
Goellner (2008) enfatiza que o corpo não é apenas um corpo, mas também seu entorno, ou
seja, é produzido na e pela cultura. Embasada nos estudos de Michel Foucault, a autora des
taca que os avanços da tecnociência estão produzindo novos corpos potencializados por
meio de todo um aparato para mantêlo jovem e dentro de determinados padrões estéticos.
Falar do corpo é falar também de nossa identidade. 

Pensando como Foucault, nesse novo investimento sobre o corpo já não há mais controle
– repressão, tão comum aos séculos XVIII e XIX, mas o controle – estimulação porque a va
lorização e a exploração do corpo são faces de uma mesma moeda. Nas suas palavras: “Fique
nu... mas seja magro, bonito e bronzeado!” (GOELLNER, 2008, 147).

Couto (2007) destaca que o culto ao embelezamento dos corpos é permeado por rela
ções de gênero e sexualidade, sendo produzidos e veiculados pela mídia. Em suas análises,
busca esclarecer ainda que os corpos produzidos pela sociedade de consumo são resultantes
não apenas de uma simples evolução, mas produzidos no emaranhado das relações sociais
e culturais que vivenciamos. Segundo o autor as repercussões do culto ao corpo padronizado
pela mídia recaem principalmente sobre as mulheres, representadas como meros objetos
do desejo sexual (masculino), de forma bastante erotizada. Revistas, jornais, propagandas
televisivas e outras formas de publicidade, programas de entretenimento, outdoors, etc.,
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são responsáveis pela proliferação e enaltecimento de tais representações, produzindo assim
tais padrões de beleza. Desta forma, desde a mais tenra idade, as crianças aprendem – em
especial as meninas – quais as identidades que importam e de que forma devem se com
portar para serem valorizadas socialmente. 

Ao enfocar as relações de gênero e sexualidade que circulam na rede, em particular,
nos sites de jogos, busco subsídios em autoras como Joan Scott (1995), ao referir que o con
ceito de gênero consiste em um modo primeiro de significar as relações de poder. As mas
culinidades e as feminilidades são construídas e aprendidas socialmente. Isto significa dizer
que não nascemos meninos ou meninas, mas nos tornamos isto ou aquilo a partir das rela
ções sociais e culturais que estabelecemos. 

Ao discutir como a sexualidade é produzida, Louro (2007, p.12) chama a atenção para
o fato de que somos sujeitos de muitas identidades transitórias e contingentes, as quais (in
cluindo as identidades sexuais) são construídas e possuem um caráter fragmentado, instável,
histórico e plural. Portanto, problematizarmos os conceitos e as lógicas binárias rigidamente
estabelecidas (normal/anormal; homossexual/heterossexual), requer considerarmos o con
texto nos quais os mesmos estão sendo produzidos, articulandoos com outros marcadores
sociais e identitários como raça, classe e gênero. Para autora, vivenciamos uma espécie de
pânico moral, demarcada por inúmeras estratégias de controle e disciplinamento dos corpos
frente à visibilidade dada à sexualidade em inúmeros artefatos culturais. 

No centro de tais preocupações estão os pequenos. [...] Redobrase ou renovase a vigilância
sobre a sexualidade, mas essa vigilância não sufoca a curiosidade, o interesse, conseguindo
apenas, limitar sua manifestação desembaraçada e sua expressão franca. As perguntas, as
fantasias, as dúvidas e a experimentação do prazer são remetidas ao segredo e ao privado.
Através de múltiplas estratégias de disciplinamento, aprendemos a vergonha e a culpa; ex
perimentamos a censura e o controle. Acreditando que as questões de sexualidade são as
suntos privados, deixamos de perceber sua dimensão social e política (LOURO, 2007, p.27).

A autora destaca que as pedagogias da sexualidade e gênero incluem uma gama de ar
tefatos culturais que identificam e determinam o que é masculino e o que é feminino, atri
butos estes que definem formas de vestir, objetivos, postura, dentre outros. Logo, nesta
dinâmica, ser homem ou ser mulher resulta de um processo cultural continuado, imerso num
tempo e espaço determinante e determinado por práticas culturais masculinizantes e femi
nilizantes. Desta forma, podemos entender que o conceito de gênero está relacionado fun
damentalmente aos significados atribuídos a ambos os sexos em contextos históricos e
culturais diversos. Tal entendimento contrapõese a ideia da existência de uma essência de
gênero que seja universal e imutável. Dito isso, destaco que inúmeras são as estratégias dis
ciplinares e os discursos postos em funcionamento nas mais diversas áreas do conhecimento,
bem como em diferentes artefatos culturais, com especial ênfase, nesta tese, nos jogos vol
tados ao público infantil, disponibilizados na rede. 

Com base em tais colocações, salientamos que os sites de jogos infantis, enquanto ar
tefatos culturais, também atuam como pedagogias de gênero e sexualidade, estando per
meados por todo um aparato discursivo que ao mesmo tempo em que é produzido também
produz identidades (por exemplo, ao definirem o que é categorizado como jogo de menino
ou de menina). Diante disso, compartilhamos do entendimento produzido por Meyer (2008,
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p. 22) cujos estudos buscam dar visibilidade e, ao mesmo tempo, problematizar as diferentes
instâncias sociais e as estratégias que, cada vez mais cedo, influem na forma como nos reco
nhecemos pertencentes a determinados lugares sociais. Segundo a autora, somos desafios/a
desnaturalizarmos práticas sedimentadas em nossa cultura, compreendendo a educação em
seu sentido mais amplo, ou seja, 

[...] decorre da ampliação das noções de educação e de educativo, e com ele se pretende
englobar forças e processos que incluem a família e a escolarização, mas que estão muito
longe de se limitar a elas ou, ainda, de se harmonizar com elas. Entre essas forças estão, os
meios de comunicação de massa, os brinquedos e jogos eletrônicos, o cinema, a música, a
literatura, os chamados grupos de iguais, os quais produzem, por exemplo, diferentes e con
flitantes formas de viver o gênero e a sexualidade. 

Com base em tais premissas, a seguir apresentamos uma breve relato da pesquisa rea
lizada a partir da análise de conteúdos contidos em jogos que se autodeclaram como jogos
infantis disponibilizados na internet, em particular, enfocando as relações de gênero e os pa
drões de estética corporal difundidos em tais artefatos. 

2. Jogos de menina:  (re) produzindo padrões estéticos e relações desiguais
de gênero 

A todo o instante somos convidados a administrar a própria aparência, a superar e re
desenhar formas físicas, o que também está presente nos jogos contidos no site www.click
jogos.uol.com.br como nos demais indicados pelas meninas. Tal artefato coloca em circulação
estratégias disciplinares que atuam sobre os corpos e os sujeitos e as possibilidades de trans
formação do corpo por meio de inovações tecnológicas na área da medicina estética. 

Para exemplificar o exposto, cito o jogo Cirurgia Plástica4, disponível na categoria Moda,
o qual envolve a realização de vários procedimentos no rosto e no corpo da jovem a fim de
melhor sua aparência. A primeira cena do jogo apresenta a garota ao lado de um médico e
de uma enfermeira a aponta o local do corpo que deverá ser modificado. 

Figura 1:  O antes e o depois da cirurgia plástica

4 Disponível em http://clickjogos.uol.com.br/jogos/plasticsurgery/ acessado em 20/08/2013.
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A fim de que a menina realize a transformação almejada é necessária a realização
de intervenções cirúrgicas, que devem fazer parte das próximas fases do jogo. Entre tais
procedimentos está a realização de uma lipoaspiração para a retirada de gordura localizada
na região lateral da barriga da garota. Para tanto, a garota deverá fazer uso de alguns
instrumentos como uma seringa para injetar a anestesia, o bisturi para realizar o corte e o
aparelho de sucção para a retirada da gordura localizada. Na sequência do jogo, a menina
conta com o auxílio de setas que indicam a ordem para a seleção dos materiais e a execução
de movimentos a fim de completar todas as etapas da cirurgia de lipoaspiração. 

As fases finais do jogo constam da realização de transformação no rosto da paciente
mediante uma cirurgia plástica (o que inclui colocar faixas e retirar curativos), na qual
também estão presentes as setas indicativas dos materiais e movimentos a serem realizados.
Por fim, após a transformação do corpo, a menina deverá escolher, entre as opções
apresentadas, quais as roupas e acessórios irá vestir na paciente a fim de completar a
transformação.

Figura 2: Etapas do Jogo Cirurgia Plástica

A partir das análises realizadas nos jogos categorizados pelo site como jogos de meninas,
compartilhamos do entendimento produzido pelas autoras anteriormente mencionadas. En
fatizamos que tais artefatos se constituem em estratégias de disciplinamento dos corpos na
busca da suposta perfeição preconizada pelas mídias. Entendemos que tais jogos de meninas
contribuem de certa forma para que elas, desde a mais tenra idade, estejam imbuídas neste
processo de embelezamento e transformação do corpo.  

Esteban Levin (2007, p. 126), em seus relatos de pesquisas com crianças, descreve a
preocupação das meninas com o corpo, referindo sobre o ingresso cada vez mais precoce
em atividades como modelo e atriz. Durante uma dessas entrevistas com meninas entre sete
e nove anos de idade realizou o registro da seguinte fala:

Meu medo de engordar é tanto que pedi a minha mãe que compre logo uma balança para
botar no meu quarto”, diz uma menina de nove anos modelo de uma agência de São Paulo.
“Eu controle meu peso todo dia e, se engordei, paro de comer porcarias. Não quero ter co
lesterol alto, pois isso prejudicaria minha saúde e minha carreira...” Outra modelo de nove
anos começou sua vida profissional com sete anos de idade: “O primeiro trabalho dela foi
como bebê Jhonson e admito que a ideia foi minha  diz a mãe da menina , mas depois foi
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dela a decisão de fazer mais de oitenta comerciais até agora”. “Eu faço de tudo: natação,
teatro, balé, para o meu sonho se tornar realidade e ser uma grande modelo”, diz a menina. 

Partimos do pressuposto de que as meninas, desde a mais tenra idade, acabam sendo
capturadas por tais discursos que enfatizam o embelezamento e a transformação do corpo.
A fim de problematizar essa questão, citamos os estudos realizados por Louro (2007, p.14
15), os quais destacam o quanto investimos nos corpos e de acordo com as mais diversas
imposições culturais.Nós os construímos de modo a adequálos aos critérios estéticos, hi
giênicos, morais, dos grupos a que pertencemos.  Destaca ainda, que inseridos em diferentes
contextos históricos e culturais, os sujeitos buscam incessantemente estratégias disciplinares
para o governamento de seus corpos a partir de padrões estéticos.Em especial, padrões di
tados pelas mídias e pelo consumo (revistas, jornais, sites, blogs, programas televisivos, entre
outros), difundindo várias estratégias de comportamento direcionadas para a moda e estética
corporal.  

A busca incessante em atingir um padrão de beleza cada vez mais inatingível produz e
é produzida por diferentes estratégias disciplinares que atuam sobre os corpos e os sujeitos.
Tais estratégias estão presentes em diferentes artefatos culturais, entre os quais cito os sites
analisados, em particular,  destinados às meninas.  

De acordo com Felipe (2005, p. 55) embora os padrões estéticos de beleza sejam mu
tantes e definidos de acordo com o contexto histórico e cultural, na atualidade tal preocu
pação tem atingido não só as mulheres, mas também as meninas, pois é comum
observarmos em suas falas e comportamentos uma grande preocupação com a aparência. 

Ao estudar tal temática, Bianca Guizzo (2010, p. 9) enfatiza que meninos e homens tam
bém tem se preocupado com a aparência, no entanto, as cobranças sociais recaem ainda
sobre o sexo feminino. 

Um corpo que precisa estar de acordo com as normas hegemônicas de beleza. Se nós, mu
lheres não nascemos dotadas de beleza, temos que ir em busca dela. Caso contrário, sere
mos, provavelmente, tachadas de preguiçosas, desleixadas e com falta de autoestima e
autocontrole.

A afirmativa da autora pode ser constatada nos sites infantis em jogos categorizados
como de meninas. Para exemplificar, cito o texto introdutório de uma das atividades presen
tes no site www.clickjogos.uol.com.br5, a saber:

Realize uma transformação radical no visual de uma garota desleixada, mudando seu corte
de cabelo, sua roupa e sua maquiagem. Assim ela ficará gatinha e pronta para arrasar em
qualquer lugar.

A citação acima mostra o quanto aquelas meninas que não se pautam pelos padrões
estéticos para o gênero feminino são rotuladas de desleixadas, que no texto está associada
a ideia de descuido com a aparência pelo simples fato de não se render a esses padrões.
Neste sentido, o corpo feminino parece ser feito para exibição e, nesta lógica apresentada

5 Disponível em http://clickjogos.uol.com.br/jogos/girlmakeover3/ acessado em 04/02/2011.
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pelo jogo, deverá  ser produzido a fim de “arrasar em qualquer lugar”. Logo, inúmeras es
tratégias são utilizadas como a adoção de dietas baseadas no controle de calorias, como por
exemplo, no jogo Perca peso diariamente6, cujo título é apresentado em inglês e o objetivo
é descrito em língua portuguesa,  a saber: Trabalhe como uma nutricionista e ajude essa
pobre garota a perder peso, criando um cardápio ideal para ela comer durante o café, almoço
e janta, lembrando que cada refeição deve ter entre 300 e 400kcal. 

De acordo com Louro (2004, p. 65), problematizarmos tais representações requer com
preender que os corpos são significados pela cultura e são, continuamente, por ela alterados.
Logo, a autora destaca que, 

[...] talvez devêssemos perguntar, antes de tudo, como determinada característica passou a
ser reconhecida (passou a ser significada) como uma “marca” definidora da identidade; per
guntar também quais os significados que, nesse momento e nessa cultura, estão sendo atri
buídos a tal marca ou a tal aparência. 

Com relação à magreza cabe lembrar que este nem sempre foi o padrão estético refe
rendado no Brasil. Conforme o estudo realizado por Dirce de Sá Freire (2011, p. 454), foi so
mente em 1975 que a obesidade foi definida como doença crônica pela Organização Mundial
de Saúde. 

O passado colonial brasileiro revelou uma “história de gente gorda”, em que a gordura era
sinônimo de formosura, tornandose a base de sustentação para que a barriga do burguês
viesse a significar status e prosperidade. Na medida em que a ingesta gordurosa vai “acu
mulando” adeptos, constatase uma mudança gradativa do lugar social ocupado pelos gor
dos. A obesidade perdeu seu prestígio, inquestionável no passado. Houve um tempo em
que era bom ser gordo, por mais distante que possa parecer aos sujeitos que vivem no sé
culo XXI. E foi em meio aos inúmeros excessos que marcam o crepúsculo do século XX e o
alvorecer do XXI que nossa sociedade se viu na eminência de ressignificar seus conceitos
de beleza e estética. 

Conforme destaca a pesquisadora, durante muito tempo ser gordo/a foi sinônimo de
beleza e formosura, o que pode ser constatado no anúncio publicado no Jornal Estadão7 da
tado de 07 de abril de 1940 com o seguinte diálogo entre duas mulheres da época:

 Sou magra de nascença…nunca passarei disto!
 Eu dizia o mesmo antes de usar Vikelp!
Os magros de nascença podem ganhar dois quilos numa semana e ter um aspecto melhor.
Use Vikelp durante uma semana e veja a diferença. Se V.S. não lucrar ao menos dois quilos,
devolveremos o seu dinheiro.

Nos jogos de meninas, as representações de corpo colocam em evidência a estética da
magreza, amplamente veiculada em tais artefatos. Os personagens, em geral, são jovens,

6 Disponível em http://clickjogos.uol.com.br/jogos/weightlosingdiary/ acessado em 20/05/2013.
7 Disponível em http://blogs.estadao.com.br/reclamesdoestadao/tag/vikelp/ acessado em 24/07/2013.
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brancas, com corpos magros e, em geral, realizando ações de embelezamento a fim de con
quistar os garotos, como podemos observar no jogo Jogos de Vestir Meninas8 .

Todavia, tal padrão estético é mutante e definido de acordo com o contexto histórico e
cultural, como por exemplo, a veiculação e imposição pela mídia de um padrão corporal no
qual a gordura passa a ser considerada “ruim” e a obesidade como “vulgar”, como mostram
PROST & VINCENT (2009, p.285)  ao constatarem que: 

[...] os meios de comunicação nos estimulam a comer e nos intimam à magreza, empurram
nos para os fogões com receitas para emagrecer. Celebram a boa mesa e o regime, a arte
culinária e a dietética. 

Segundo os autores, ser belo e sedutor se converteu em um dever, uma conquista a
qual se submetem homens e mulheres de todas as idades. Isso também é evidenciado nos
jogos pesquisados, os quais pautam num padrão estético em que ser belo/bela vinculase
ao padrão estético da magreza. 

Diante do avanço das tecnologias da informação, presenciamos a proliferação de uma
larga escala de imagens que podem ser manipuladas, modificadas, repetidas e difundidas
em diferentes meios, quer sejam gráficos ou digitais. Além de padrões estéticos, os sites de
jogos também veiculam representações de feminilidades e heteronormatividade nas relações
de gênero, conforme veremos no jogo Vestirse para casar9. 

Articulando tais constatações com os estudos realizados por Salih (2012), ressaltam que
as escolhas acerca de nossas identidades de gênero são limitadas e, no caso dos jogos, de
pendem do que está sendo disponibilizado.  Neste enfoque cabe lembrar que tais jogos são
elaborados por adultos (em geral, profissionais da área de informática e do publicidade tais
como os webdesigners) e operam com representações de feminilidades que passam a ser
(re) produzidas em tais artefatos.

Com base nas análises da autora, chamamos a atenção para o fato de que os jogos ca
tegorizados como de menina colocam em evidência determinados padrões de beleza e de
feminilidade, os quais passam a ser naturalizados nas práticas cotidianos, ao mesmo tempo
em que produzem os próprios sujeitos, neste caso, as meninas. Ao mesmo tempo, acabam
as responsabilizando por estarem fora de tais padrões, o que pode ser observado ao designá
las como garota desleixada, pobre menina, entre outros. 

Ao mesmo tempo em que propagam determinado padrão de feminilidade, os jogos de
meninas operam na construção das próprias meninas enquanto sujeitos.  Portanto, a fim de
problematizarmos e desnaturalizarmos tal  feminilidade recorrente nos jogos de meninas é
preciso relacionálas com outras questões envolvendo gênero e sexualidade, heteronorma
tividade,  corpo, beleza, etc. 

Considerações finais
Com a ampliação do acesso a internet, as crianças e adolescentes possuem uma gama

de informações e conteúdos de cunho sexual que funcionam como pedagogias, como os

8 Disponível em http://clickjogos.uol.com.br/Jogosonline/Meninas/SueSummerFestival/ acessado em 24/02/2013
9 Disponível em http://clickjogos.uol.com.br/Jogosonline/Meninas/WeddingDressUp/ acessado em 24/02/2013.
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jogos eróticos e sites, por exemplo. Entretanto, apesar dos significativos avanços com a am
pliação das pesquisas e materiais disponibilizados para a educação sexual das crianças, esta
temática ainda tem sido silenciada e/ou abordada de forma bastante restrita tanto nas prá
ticas quanto na formação docente.  Diante disso, ressaltamos a necessidade de investirmos
na educação de nossas crianças e adolescentes de forma a articularmos os debates em torno
das questões de gênero e sexualidade com as práticas e usos das novas tecnologias, em par
ticular, da internet. Neste enfoque, David Buckingham (2010, p.288) salienta a importância
de instrumentalizarmos tanto as crianças quanto os adultos para que possam analisar os
conteúdos disponibilizados na rede.  

[…] precisamos buscar um sistema que garanta e apóie a autoregulação – não apenas aquela
exercida pelos pais como também pelas próprias crianças. Em primeiro lugar, as crianças
obviamente precisam ser encorajadas a protegerse na internet e tomar cuidado com as in
formações que repassam. […] Em um nível mais complexo, precisamos examinar a forma
como as crianças aprendem a avaliar as informações que encontram, o que vale também
para os adultos.

Diante do exposto, reiteramos a necessidade de intensificarmos tais estudos tanto no
decorrer dos espaços de formação inicial e continuada de docentes bem como em outros
espaços educativos no que tange aos usos da internet, em especial com relação aos conteú
dos disponibilizados e compartilhados tanto pelas crianças quanto pelos adultos. Isso pres
supõe a adoção de práticas educativas que efetivamente possibilitem a crianças e adultos
desenvolverem habilidades tanto para o uso de tais ferramentas quanto para a análise dos
conteúdos disponibilizados pelas mesmas.  No âmbito da Educação Infantil e nos cursos de
formação docente, em particular, na Pedagogia, observo ainda que, em geral, a abordagem
das questões relacionadas às tecnologias ou a gênero e sexualidade ocupam ainda um espaço
bastante reduzido. Portanto, diante do pânico gerado pela maior visibilidade da pedofilia na
internet, destacamos que a melhor proteção é a informação. Ou seja, subsidiar as crianças
e os adultos quanto aos usos da internet articulando com os estudos acerca das questões
de gênero e sexualidade, as quais não raras vezes são silenciadas ou negligenciadas no âmbito
das escolas e das famílias.  
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