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RESUMO 

 

Estamos na era da conexão, da mobilidade, e com isso, o aumento do uso dos computadores 

e da internet, que estão inseridos na sociedade, como parte dela. A presente pesquisa buscou 

identificar a produção de sentidos, construídos por crianças na internet e/ou para a internet. 

Foram entrevistadas 15 crianças de 9 a 12 anos, a maioria meninos. O cenário escolhido 

para a coleta de dados foi uma lan house no bairro Osmar Cabral em Cuiabá/MT.A 

pesquisa identificou que as crianças são também produtoras de cultura no ciberespaço, 

nessas produções, as crianças interagem com as coisas do mundo, compreendendo a 

realidade e as constantes mudanças dele. A cibercultura passa a ser vista como um cenário 

para a comunicação, a socialização e aprendizagem destas crianças, imersas no ciberespaço, 

criando uma nova cultura e moldando uma nova concepção de infância.  
 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação; ciberespaço; ciberinfância; lan house; jogos 

eletrônicos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Uma pesquisa visa à produção de conhecimento novo, de relevância teórica e social 

e que seja legítimo. Luna, (2002, pg.23) acredita que “ao se realizar uma pesquisa, espera-

se que o ponto de partida identifique um problema cuja resposta não se encontre 

explicitamente na literatura” e, por isso, diferentes pesquisas são realizadas, com o dever de 

abrir novos caminhos para a construção de conhecimentos, importantes, não só para a 

comunidade científica, mas para toda a sociedade.  

Este texto traz o trabalho de iniciação cientifica (PIBIC) financiado pelo CNPq: 

Comunicação e (ciber) cultura: ciberinfância, que tinha o objetivo de compreender como 

crianças produzem sentidos  no meio digital. As crianças do século XXI nascem imersas no 
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mundo digital; nasceram na era da conexão e da mobilidade e estão inseridas na 

cibercultura, produzindo sentidos na não-presença. Na internet, o processo interativo, 

possibilita a navegação livre, tornando possível novas descobertas. A metodologia da 

pesquisa é de abordagem qualitativa, combinando entrevistas, e netnografia. O cenário 

escolhido para a coleta de dados foi uma lan house.   

 A pesquisa investigou as atividades das crianças na internet e identificou: as 

principais atividades de lazer das crianças que participaram da pesquisa, onde elas têm 

acesso à internet, que tipo de atividades são privilegiadas, o tempo de uso diário do 

computador e internet, se pertencem a alguma comunidade ou grupo, como são utilizados 

os computadores nas escolas, quais os jogos preferidos, a participação dos pais, a relação 

com os amigos na internet. A pesquisa identificou que a internet possibilita às crianças  

estarem em vários lugares ao mesmo tempo onde elas interagem, compartilham 

informações, elas não são somente receptoras, são também produtoras e divulgadoras de 

informações.     

 

CIBERESPAÇO  

A palavra “ciberespaço” foi inventada em 1984 por William Gibson em seu 

romance de ficção científica Neuromancer. No livro, esse termo designa o universo das 

redes digitais, descrito como campo de batalha entre multinacionais, palco de conflitos 

mundiais, nova fronteira econômica e cultura. Em seu livro cibercultura Lévy (1999, p.92) 

define o ciberespaço “como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores. Esse novo meio tem a vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os 

dispositivos de criação de informação, de gravação, de comunicação e de simulação.”  

 

A virtualização reinventa uma cultura nômade, não por uma volta ao 

paleolítico nem às antigas civilizações de pastores, mas fazendo 

surgir um meio de interações sociais onde as relações se 

reconfiguram com um mínimo de inércia. Quando uma pessoa, uma 

coletividade, um ato, uma informação se virtualizam, eles se tornam 

“não-presentes,” se desterritorializam. (LÉVY, 1996 p.20)  

 

E se reterriolariza quando encontra pessoas interessadas nos mesmos assuntos, seja 

política, esporte, sexo, religião, redes sociais, jogos eletrônicos, para fazer novos amigos, 

reencontrar com amigos. “Portanto o corpo sai de si mesmo, adquirem novas velocidades, 

conquistas novos espaços. Verte-se no exterior e reverte a exterioridade técnica ou a 
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alteridade biológica em subjetividade concreta. Ao se virtualizar, o corpo se multiplica.” 

(LÉVY, 1999, p. 33) O ciberespaço com as suas comunidades virtuais, as atividades 

lúdicas, os simulacros, as suas reservas de textos, de imagens é um grande pontecializador 

na elaboração das novas formas de interações e criação de novas tecnologias.  Assim como 

previa o autor “o ciberespaço será o mediador essencial da inteligência coletiva da 

humanidade. E com novos suportes emergiram novas formas de saberes, e novos formatos 

de ensino”.   

O ciberespaço aglomera pessoas sem delimitação geográficas, e com a falta de 

tempo, as pessoas estão tendo menos tempo para encontros face a face. Com a mobilidade 

da era da conexão, aumenta as possibilidades de estar em vários lugares ao mesmo tempo e 

com isso tornar o ciberespaço um lugar para encontros seja os atores conhecidos ou não.  

Possari (2009, p. 68) argumenta que “Podemos considerar que a imersão é a propriedade 

que, a partir da interação que o ambiente virtual promove, faz com que o sujeito (interator) 

se integra a esse ambiente. Ou seja, o interator passa a participar efetivamente deste 

ambiente.” E quando se integra a esse ambiente ele se torna um leitor imersivo:  

 

Trata-se, na verdade, de um leitor implodido cuja subjetividade se 

mescla na hipersubjetividade de infinitos textos num caleidoscópio 

tridimensional onde cada nó e nexo pode conter uma grande rede 

numa outra dimensão (...) um leitor que navega numa tela, 

programando leituras, num universo de signos evanescentes e 

eternamente disponíveis, contanto que não se perca a rota que leva a 

eles. (SANTAELLA, 2004, p.33) 

 

A interação na internet acontece com pessoas de qualquer lugar do mundo, 

independente do espaço físico onde as pessoas estejam. Possari (2009, pg. 69) afirma que 

“Interagir significa atuar conjuntamente para a construção de sentidos. Os pólos autor/leitor 

não podem prescindir da corporificação do texto: verbal, não-verbal, hipertextual.” A 

autora complementa que não pode prescindir “Nem das mediações: voz, impresso, 

telefone, fax, internet. Podem prescindir da presença física, simultânea, no diálogo. Não 

podem prescindir da presencialidade, garantia do processo de interlocução.” A 

interatividade,  é a propriedade que possibilita que o leitor interfira, por exemplo: 

 

Nos textos escritos, você faria de outro modo, fazer paráfrase do 

texto; nos hipertextos, como no CD-ROM, ou nos da Internet, pode 

optar pelas trilhas que melhor lhe aprouver, modificá-los, etc. Os 
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textos eletrônicos são os que mais possibilitam a interatividade. 

(POSSARI pg.67-68).   

 

No ciberespaço podemos facilmente criar representações de ambientes, distribuir e 

receber informação, simular comportamentos tanto de natureza física ou psicológica, e 

disseminar suas produções em um modelo “todos para todos”. Possari mostra um exemplo 

simples de interação e interatividade pela internet.  

 

Quando um e-mail é enviado por um emissor para um interlocutor, o 

que vai determinar a adequação da linguagem, da abordagem, será 

uma imagem única, coletiva, delineada pelo emitente. Individual e 

coletivo, o e-mail é interacional. Todavia, sem a previsibilidade, o 

interlocutor poderá inserir tópicos, incorporar trechos e devolvê-lo 

diferente ou enviá-lo a outros em outra forma. Houve a 

interatividade. (POSSARI, p.68) 

 

O indivíduo ao fazer parte do ciberespaço, entra em um mundo rico em imagens, 

sons, símbolos e de vários significados e a imersão nesse mundo é uma de suas 

características próprias. 

 

CIBERINFÂNCIA 

   

Para a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, são consideradas 

crianças todas as pessoas menores de 18 anos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) 
4
 orienta que “a primeira fase da vida é fundamental para o desenvolvimento e 

tem um impacto importante na situação social, psicológica e econômica da criança. A 

criança precisa ser estimulada a brincar, cantar e falar.” Estes estímulos devem partir 

principalmente de seus pais, pois são eles os primeiros socializadores destas crianças. 

Kramer (2007, p. 16) comenta que “Brincar é uma experiência de cultura importante não 

apenas nos primeiros anos da infância, mas durante todo o percurso de vida de qualquer ser 

humano. As crianças brincam isso é o que as caracteriza”. E com o crescimento da criança, 

elas passam a frequentar a escola e outras instituições de ensino, onde devem receber novos 

estímulos de acordo com as suas necessidades e continuar recebendo orientação, já que o 

meio que ela vive influência até na sua vida adulta. Os adultos de hoje foram as criança de 

ontem, todos nós passamos pela infância, cada um de uma maneira diferente e com seus 

próprios interesses. 

                                                 
4
 http//www.unicef.org 
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Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas 

contradições das sociedades em que estão inseridas. A criança não se 

resume a ser alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em 

que deixar de ser criança). Reconhecemos o que é específico da 

infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira 

entendida como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas 

detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela produzidas. 

Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las e também ver o 

mundo a partir do seu ponto de vista. A “infância mais que estágio, é 

categoria da história: existe uma história humana porque o homem 

tem infância”.   (KRAMER, 2007, pg.15) 

  

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos de Crianças estipula quais 

decisões devem ser tomadas pelas próprias crianças, levando-se em conta:  

 

Os interesses das próprias crianças.
5
 Deverão ser ouvidas as opiniões 

das próprias crianças.
6
 Não apenas sua sobrevivência, mas também 

seu desenvolvimento deverá ser assegurado.
7
 Finalmente, não deverá 

haver qualquer discriminação entre crianças; cada criança deverá 

desfrutar os direitos que lhe cabem.
8
 (FEILITTZE & BUCHT, 2002 

pg. 13)  

 

Respeitar as opiniões e as decisões das crianças, e principalmente, contribuir para o 

melhor desenvolvimento e educação das crianças na melhor fase da vida, é uma 

contribuição que podemos fazer. Um dos grandes interesses na infância é o uso dos 

computadores, com a crescente e forte expansão do uso dos computadores, da internet, não 

só os adultos aderiram ao uso deles, mas as crianças também a utilizam. É na infância que 

as crianças do século XXI entram em contato com a cibercultura e começam as produções 

de sentido no ciberespaço. 

 

A infância, tal como a conhecemos, está mudando em decorrência de 

inúmeros fatores: o contato com diversas manifestações da cultura, a 

complexidade das transformações presentes no mundo 

contemporâneo em relação à cidade, às famílias e às formas de 

interação com as tecnologias, que modificam  modos de vida e 

                                                 
5
 Artigo 3º. 

6
 Artigo 13. 

7
 Artigo 6°. 

8
 Artigo 2º. 
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sinalizam mudanças na maneira de entender a infância e o lugar que a 

criança ocupa nesse cenário em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam. (MENEZES & COUTO, 2010) 

 

As crianças da sociedade contemporânea, já nascem imersas no mundo digital e 

vivem de maneira familiar com as novas tecnologias de maneira natural, ao contrário de 

muito adultos que tiveram que se adaptar com as novas tecnologias. O ciberespaço passa a 

ser visto como um cenário para a comunicação, a socialização e aprendizagem destas 

crianças, imersas no ciberespaço. 

 

Inseridas na cibercultura, as crianças constroem diferentes percursos 

e ações, pois são cada vez mais autônomas e independentes. Elas 

consideram os computadores e as chamadas novas tecnologias como 

verdadeira extensão natural de si mesmas. Nesse sentido, a 

possibilidades desse ambiente tecnológico não são nada estranhas às 

crianças. Ao nascerem e naturalmente fazerem parte do mundo digital 

as crianças convivem com a multiplicidade, tem interesses 

diversificados e multifacetados. Colabora o fato de que, como elas 

próprias, as máquinas, programas e linguagens de informática e 

comunicação são dinâmicas, velozes, interativas e de fácil acesso. 

(MENEZES & COUTO, 2010) 

 

Os autores Menezes & Couto (2010) afirmam que a cibercultura já está inserida na 

cultura das crianças, é uma extensão delas e, portanto elas participam deste mundo com 

muitas facilidades, elas observam, perguntam, argumentam, brincam, criticam, jogam, 

fantasiam, enfim produzem sentidos. “A geração internet é a pioneira da sociedade do 

imaginário tecnológico digital, pois tem a impressão de estar criando seu próprio terreno de 

aventuras, de poder inventar alguma coisa e diferenciar-se das gerações anteriores, sem ter 

que se justificar” Menezes & Couto (2010). As crianças são também as produtoras de 

cultura no ciberespaço, nessas produções, as crianças interagem com as coisas do mundo, 

compreendendo a realidade e as constantes mudanças dele. As novas tecnologias criam 

espaços que ajudam as crianças a produzir e participar de novas situações sociais, criando 

uma nova cultura e moldando uma nova concepção de infância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resultados das perguntas factuais e opinativas dos questionários. Foram respondidos 

quinze questionários com crianças de nove a doze anos. A delimitação da idade foi até doze 
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anos, a idade mínima não foi delimitada, não teve crianças menores de nove, pois não foi 

encontrada no período da aplicação dos questionários.  

IDADE 

 

 

 

 

A maioria dos entrevistados foram crianças do sexo masculino, as crianças do sexo 

feminino tinha em menor quantidade e algumas não queriam participar ou tinham idade 

mais avançada, sendo descartadas. 

SEXO 

FEMININO MASCULINO 

20% 80% 

 

 A maioria dos entrevistados 40% utilizam computador /internet há mais de dois anos. E 

37% utilizam computador/internet há menos de dois anos, eles ainda estão adaptando a 

novas tecnologias.  

 

LIDA COM COMPUTADOR E INTERNET HÁ QUANTO TEMPO 

MENOS DE UM 

ANO 

DE UM A DOIS 

ANOS 

MAIS DE DOIS 

ANOS 

33% 27% 40% 

 

 

A maioria tem acesso à internet somente em lan house 50%, e 30% tem acesso em escola e 

lan house. 13% utilizam em casa e lan house, as crianças que tem computador e internet em 

casa gostam de ir à lan house para estar perto dos amigos e para jogar em rede. 

 

 

 

 

 

9 ANOS 10 ANOS 11 ANOS 12 ANOS 

13% 13% 33% 41% 
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TEM ACESSO Á INTERNET 

 

 

 

 

As atividades privilegiadas são com 35% os jogos em redes, jogos do Orkut ou somente 

jogos do computador e com os  28% os sites de relacionamento.  

 

ATIVIDADES PRIVILEGIADAS NA INTERNET 

CURIOSIDADES 

EM GERAL 

EMAIL JOGOS SITES DE 

RELACIONAMENTO 

TRABALHOS 

ESCOLARES 

14% 9% 35% 28% 14% 

 

 A maioria dos entrevistados pertence no site de relacionamento do Orkut, 36 % MSN e 11 

% não pertencem a nenhuma comunidade/grupo por proibição dos pais, estas crianças vão 

acompanhadas pelos pais na lan house. 

 

PERTENCE A ALGUMA COMUNIDADE/GRUPO 

ORKUT
9
 MSN

10
 YAHOO

11
 SHYPE

12
 NÃO 

PERTECE 

43% 36% 3% 7% 11% 

 

Na aplicação do questionário podemos perceber que as preferências das crianças são: os 

jogos eletrônicos e as redes sociais. Na lan house observamos que menores de doze anos 

não podem utilizar o computador depois da 20hs desacompanhadas dos pais e é proibida a 

entrada com uniforme, proibição válida para pessoas de qualquer idade.  

Resultados das perguntas das entrevistas, que foram respondidas por dez crianças, as 

mesmas que responderam as questões dos formulários. 

 

 

                                                 
9
 http//www.orkut.com.br 

10
 http//www.msn.com.br 

11
 http//www.yahoo.com.br 

12
 http//www.shype.com.br 

EM CASA E LAN 

HOUSE 

SOMENTE EM 

LAN HOUSE 

CASA AMIGO 

E LAN HOUSE 

ESCOLA E 

LAN HOUSE 

13% 20% 7% 60% 
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PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS. 

 

1- Você tem amigos na internet?  

A maioria respondeu que sim, tem amigos na internet. 

2- Se sim, como é seu relacionamento com eles? 

A maioria respondeu que o relacionamento é legal e que esses amigos são pessoas já 

conhecidas do cotidiano e o restante não identificou de onde são os amigos. 

 

3- Como seus pais vêem suas atividades no computador e na internet?  

 

A maioria respondeu que os pais não falam nada, eles acham normal as atividades 

na lan house, outros disseram que os pais falam para tomar cuidado, não dar 

informações pessoais, tomar cuidado com estranhos, um  entrevistado, tem suas 

conversar do MSN gravadas e depois a mãe dele olha o que ele estava fazendo. 

 

4- Quando você joga na lan house, você prefere que, para o mesmo jogo, estejam 

presentes seus concorrentes? Por quê?  

 

Alguns responderam que gostam de jogar em rede na lan house porque é mais legal, 

e outros disseram que não gostam de jogar em rede, pois os computadores ficam 

travando. 

5- Quais seus jogos favoritos? 

 

As meninas responderam que os jogos preferidos são os jogos de beleza, moda, e o 

da Polly Pocket. Os jogos preferidos dos meninos foram os jogos de violência como 

o GTA e o CS que são jogos para maiores de dezoito anos, mas eles jogam com toda 

a liberdade na lan house, os outros jogos citados foram os jogos de aventura Perfect 

World, Colheita Feliz, Café Mania, Guitar Flash.  

 

6- Na sua escola, como você usa o computador, para quê?   

A maioria respondeu que utiliza o computador da escola para pesquisar, e outras 

responderam que pesquisam e jogam e outros somente usa o computador da escola 

para jogar e a minoria respondeu que não utiliza o computador da escola. 
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7- Tem ajuda de alguém para aprender a usar novas ferramentas ou jogos novos? 

A maioria respondeu que sim tem a ajuda de alguém. E a minoria respondeu que 

não que aprende a usar as ferramentas sozinhos. 

 

TRANSCREVO ABAIXO ALGUMAS RESPOSTAS 

 

Sujeito 1 

1-Sim 

 

Sujeito 2 

1-sim 

Sujeito 3 

1- Sim 

Sujeito 4 

1- Sim 

2-Legal 2-só conversa 2-só conversa, 

com amigos 

pessoais 

2-só conversa e 

jogo com amigos. 

3-não ir todos os 

dias na lan- 

house. 

3-não falam nada 3-não conversar 

com estranho, não 

colocar fotos no 

bate papo, não dar 

nome. 

3-não fala nada 

4-sim é mais 

legal 

4-não joga em 

rede ou jogos de 

concorrência. 

4-não, não gosto 

de jogo de rede. 

4-quando joga 

todo mundo em 

rede na “lan” o 

jogo fica travando 

5-GTA, CS, 

Need For Speed. 

5-Polly Pocket, 

jogos de moda, 

jogos de 

decoração 

5- CS, GTA, Café 

Mania 

5-Perfect World, 

Café Mania, 

Colheita Feliz, 

guitar fash. 

6-só pra jogar, 

jogo de corrida 

6-só para jogar. 6-só pra pesquisar 

trabalho. 

6-só para 

pesquisar. 

7-sim, não 

opinou em quem 

ajuda 

7-não 7-não  7-sim, não opinou 

em quem ajuda. 

 

 

PESQUISA NETNOGRÁFICA 

 

A pesquisa netnográfica foi realizada na rede social Orkut. Foram observados três 

perfis das crianças que participaram das outras fases da pesquisa. Foram observados dois 
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perfis masculinos e um feminino. Foram observados os dados dos perfis, as fotografias, os 

vídeos, as comunidades, os amigos, scraps e aplicativos. 

 

Na pesquisa netnográfica, observamos os relacionamentos dos três sujeitos na rede 

social Orkut. Os perfis analisados tinham informações pessoais, endereço de outras de redes 

sociais, scraps aberto para a visualização de todos, com mensagens prontas ou feitas, fotos 

pessoais, comunidades, vídeos, aplicativos em sua maioria jogos. Os sujeitos então sempre 

postando novidades e interagindo com outros indivíduos mandando Scraps, jogando em 

rede, eles estão sempre comunicando entre si. 

 

Dados da pesquisa netnográfica  

 

Sujeito 1 

Perfil No perfil do sujeito 1 tem o dia do seu aniversário, o número do 

telefone celular, endereço MSN, Skype e cidade e estado onde mora. 

Amigos 324 amigos . 

Scraps A maioria dos Scraps, são mensagens prontos enviadas para muitos 

amigos, e a minoria são mensagens direta. Mais de 670 Scraps. 

Comunidades 56 comunidades ao todo, comunidades de seriados de Tv, de cantoras 

internacionais, comunidades relacionadas ao time Corinthians e 

outras.  

Fotografias Fotos pessoais, aberta para visualização somente dos amigos. 

Vídeos Mais de 30 videos de seriados e de músicas internacionais. 

Aplicativos Mais de 14 aplicativos de jogos,colheita feliz, café mania entre outras. 

 

Sujeito 2 

Perfil O relacionamento indicando que está solteiro, a localidade e o 

endereço do MSN.  

Amigos 421 amigos. 

Scraps Mais de 480 Scraps. a maioria de mensagens diretas.  

Comunidades Mais de 30 comunidades. De seriados e de novelas. 

Fotografias Mais de 300 fotografias alguns álbuns podem ser visualizados por 
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todos os amigos. 

Vídeos Nenhum vídeo. 

Aplicativos 11 aplicativos. Aplicativos de jogos e de programas de TV.  

Sujeito 3 

Perfil Com o nome e nacionalidade. 

Amigos 98 amigos. 

Scraps Mais de 80 Scraps. 

Comunidades 3 comunidades. 

Fotografias 14 fotos. 

Vídeos Nenhum. 

Aplicativos 4 aplicativos. Aplicativos de jogos. 

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa Comunicação e (ciber) cultura: ciberinfância tinha o objetivo de 

compreender como crianças produzem sentidos próprios no meio digital.  A pesquisa 

identificou que as crianças são também produtoras de cultura no ciberespaço, nessas 

produções, as crianças interagem com as coisas do mundo, compreendendo a realidade e as 

constantes mudanças dele. A pesquisa identificou que a internet possibilita, as crianças a 

estarem em vários lugares ao mesmo tempo onde elas interagem, compartilham 

informações, elas não são somente receptoras, são também produtoras e divulgadoras de 

informação.  

Pudemos perceber que as atividades privilegiadas por elas são os jogos e as redes 

sociais. Os jogos estabelecem uma comunicação direta com a sociedade, e é vivenciada por 

esta mesma sociedade. Os jogos ganham espaço no mundo virtual da criança, quando 

imergem no jogo encontram uma sensação de prazer, alegria e diversão, eles chamam a 

atenção por que permite imergir e interagir da formar que quiser.  Por ter um fator lúdico, o 

mundo virtual é cheio de novidades, e de fantasias chamando atenção de quem joga o jogo. 

Outra atividade privilegiada por elas são as redes sociais. Nas relações em redes sociais, 

elas criam laços sociais podendo ser forte ou franco, depende do investimento que cada 

indivíduo contribui para as suas relações. Nas interações mediadas por computador tem 

sempre um caráter social e relacionado diretamente ao processo comunicativo.  
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 A produção de sentido na não presença é muito importante e fundamental na 

sociedade contemporânea, e como as crianças deixaram de serem objetos de direitos e 

passaram a ser detentoras de direito, elas são parte da sociedade e estão inseridas na 

cibercultura  comunicando, jogando, estudando, interagindo, compartilhando, divulgando 

informação, ou seja, elas estão produzido sentidos no ciberespaço. 

Assim, a produção de textos e de leituras, ultrapassa a produção de sentidos dos 

literários, estéticos e poéticos e insere as crianças na textualidade das redes sociais, através 

das quais interagimos cotidianamente. Isto enseja observar que na escola, na vida, no 

cotidiano a elas deve-se permitir os textos que simulam o mundo pelas tecnologias do 

virtual, que são interativos (ultrapassam a interação), multimídia e que simulam o real. 

Esses textos, principalmente os games propiciam ao usuário intervir, reconstruir, 

características dos produtores de texto desta contemporaneidade.  
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