
 

                               

Comportamentos influenciados pelas tecnologias digitais inspiram 

pesquisas em Comunicação 

Texto: Amanda Ribeiro e Larissa Rodrigues 

 

Em 2009, o crescente uso de tecnologias digitais e de novas formas 

comunicacionais ganharam destaque em diferentes dissertações do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da UERJ. Quatro dos quinze trabalhos produzidos no ano 

buscaram entender a importância da era digital para a cultura no âmbito da comunicação, 

além de analisar as diferentes formas de apropriação dos novos instrumentos 

tecnológicos. Entre as pesquisas produzidas pode-se encontrar discussões sobre a 

representatividade do universo online na construção do social; o surgimento dos novos 

códigos comunicacionais; e os cenários de consumo do telefone celular.  

As pesquisas “A cultura touch screen comunicação tátil e sensorialidades”, 

de Ana Amélia Erthal; “Telefones celulares: os impactos das suas materialidades e 

situacionalidades na cultura e comunicação contemporânea”, de Gil Horta Rodrigues 

Couto; “Êxtases digitais: novas sexualidades, sensorialidades e a pele das tecnologias 

comunicacionais”, de Maria da Graça Lehmkuhl Trindade Tagutti; e “Comunicação e 

cidade: juventude e pirataria como exercício de cidadania cultural” de Pedro Henrique 

Pereira Prata analisam de maneiras distintas diversos âmbitos da influência digital na 

sociedade atual e a forma como essas tecnologias reconfiguram a sociabilidade de 

diferentes grupos.  

A dissertação de Ana Amélia Erthal, orientada pelo professor Vinícius 

Andrade Pereira, propõe um estudo sobre os novos códigos de comunicação a partir de 

tecnologias que fazem o uso do tato, os chamados touch screen. Para a autora, na 

contemporaneidade, encontra-se uma necessidade de conexão que cresce paralelamente 

às atualizações tecnológicas e, assim, as dinâmicas comunicacionais vão sendo alteradas. 

“A cultura touch screen comunicação tátil e sensorialidades” busca compreender as 

alterações que as novas interfaces digitais e sensoriais provocam nas práticas 

comunicacionais.  

Já em “Telefones celulares: os impactos das suas materialidades e 

situacionalidades na cultura e comunicação contemporânea”, também orientada pelo 

professor Vinícius Andrade Pereira, o pesquisador Gil Horta Rodrigues Couto foca o 

trabalho na questão da instantaneidade dos telefones celulares. O autor questiona o lugar 

ocupado pelo aparelho, que é considerado uma das tecnologias mais expressivas atuais. 

Durante um período de dois anos, o pesquisador esteve em lugares nos quais foi possível 

analisar situações adversas onde o celular pudesse estar inserido de maneira quase que 

imperceptível, como o uso frequente em residências, bares e até locais de trabalho.  

http://www.ppgcom.uerj.br/teses/2009/03
http://www.ppgcom.uerj.br/teses/2009/03


No estudo de Maria da Graça Taguti, “Êxtases digitais: novas sexualidades, 

sensorialidades e a pele das tecnologias comunicacionais”, orientado pelo professor Erick 

Felinto de Oliveira, a pesquisadora analisa um certo tipo de erotismo nas interfaces das 

tecnologias de comunicação contemporâneas. Para ela, ao ficarmos imersos nas 

inovações digitais representados nas touch screens de gadgets como celulares, Iphones e 

Ipods, vamos nos  apaixonando  por  esses  amantes  eletrônicos especiais,  que,    pelo 

intenso intercâmbio conosco, têm ampliado, redescoberto e reinventado  o nosso 

potencial  sensório comunicacional. 

Por fim, a dissertação “Comunicação e cidade: Juventude e pirataria como 

exercício de cidadania cultural”, de Pedro Henrique Pereira Prata, orientada por João Luís 

de Araújo Maia, analisa as reconfigurações culturais de jovens da periferia para 

adequarem as novas tecnologias à realidade da comunidade. Ao estudar como a juventude 

da Candelária, uma sublocalidade da favela da Mangueira, faz uso de tecnologias como 

a Internet, o autor pôde observar as alternativas utilizadas para que novos meios 

tecnológicos sejam introduzidos a cultura local. Para ter acesso a uma rede, conseguir 

assistir à TV a cabo e até mesmo ouvir músicas, adolescentes veem na pirataria uma 

maneira de mudarem as relações de sociabilidade e introduzir a comunidade aos novos 

formatos tecnológicos de comunicação. 

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ tem conceito cinco 

na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E conta 

com duas linhas de pesquisa: “Cultura de massa, cidade e representações sociais” e 

“Tecnologias de Comunicação e Cultura”. 

Para ler na íntegra as dissertações citadas, acesse: 

http://www.ppgcom.uerj.br/?page_id=113. 
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