
Confira bons jogos para a criançada  
Théo Azevedo 
 
Indústria da diversão eletrônica investe no público infantil e aposta em títulos para meninos e 
meninas  
 
Nos Estados Unidos, 60% dos games vendidos são considerados livres para todas as idades 
 
Futebol, Fórmula 1, princesas, danças e muita aventura: para as crianças, jogar videogame é 
uma verdadeira festa. E, a despeito de quem acha que os jogos violentos são os mais 
populares, de acordo com a ESA (Entertainment Software Association), 60% dos títulos 
vendidos nos Estados Unidos são apropriados para todas as idades. 
 
Outro tabu que caiu por terra foi o que reza que videogame é coisa de menino: nos EUA, 40% 
dos jogadores são do sexo feminino que, não por acaso, é o público que mais rapidamente 
cresce na indústria. 
 
Em agosto, entre os dez títulos mais vendidos dos EUA, constavam pelo menos três da série 
Mario, há décadas uma das campeãs de preferência. Aliás, no país, 64% dos pais acham que 
jogar videogame é um hábito positivo para a vida das crianças. 
 
CONSOLE BRASILEIRO 
 
Além dos consoles de Sony, Nintendo e Microsoft, o mercado brasileiro apresenta uma opção 
nacional, o Zeebo. 
 
É mais barato que os rivais, mas a qualidade gráfica dos jogos nem se compara com a dos 
games dos demais. 
 
O aparelho, que baixa jogos através da rede 3G, agora também é capaz de navegar pela 
internet utilizando o recurso - os pacotes de hora custam entre R$ 3,90 e R$ 7,90. O acesso, 
porém, é restrito a certos sites, uma forma de evitar expor as crianças a conteúdos 
inadequados. 
 
O Zeebo custa R$ 299, e os games para ele estão todos em português. 
 
Veja a seguir dicas de bons jogos para todas as idades. 
 
PRINCESAS Aventura com as personagens da Disney dá às meninas a missão de restaurar a 
ordem em seus reinos; você pode personalizar uma princesa, do cabelo à pele 
 
CORRERIA O porco-espinho azul e sua turma correm à toda velocidade em Sonic Colors, que 
chega em novembro; eles devem resgatar alienígenas das garras do Dr. Eggman 
 
QUEIMANDO CALORIAS Zumba Fitness, que chega em novembro e propõe um jeito animado 
de queimar calorias: dançando; a seleção apresenta músicas latinas 
 
CLÁSSICO Craque do Real Madrid, Kaká enfrenta o Barcelona em Fifa 11, que chega às lojas 
nesta semana e traz melhorias nos passes e na personalidade dos atletas 
 
BRINQUEDOS Toy Story 3, que segue os passos do filme, quando Buzz, Woody e sua turma 
lidam com um futuro incerto, e Andy está prestes a entrar na faculdade 
 
NAS ESTRELAS Mario e seu companheiro Yoshi voam em Super Mario Galaxy 2, best-seller do 
Wii, que tem como atração a volta do dinossaurinho verde à série do bigodudo 
 
DANCE NO WII Just Dance 2, cujo lançamento está programado para o Dia da Criança; 
oferece mais de 45 músicas para balançar o esqueleto em grande estilo 
 



VELOCIDADE Ferrari assume a ponta em cena do jogo F1 2010, simulador que leva a 
velocidade da categoria ao PC, PS3 e Xbox 360, sem deixar de lado o realismo; é a chance de 
subir ao degrau mais alto do pódio da Fórmula 1 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 set. 2010, Tec, p. F6. 


