
 

 

 Games influenciam a vida real 
Tese analisa a relação entre os videogames e as alterações no comportamento 

comunicacional humano. 

Texto: Amanda Ribeiro 

 

O aumento do uso da tecnologia e o crescente desenvolvimento dos jogos virtuais 

influenciam cada vez mais as formas de interação e a vida em sociedade. Com a chegada 

dos videogames houve certa substituição da televisão e do cinema como mídias mais 

queridas. As mudanças na comunicação, devido às funcionalidades das novas 

tecnologias, inspiraram a tese de doutorado: “O maior brinquedo do mundo: a influência 

comunicacional dos games na história da interação humana-computador”, de Letícia 

Perani Soares, defendida no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ, no 

ano de 2016, sob a orientação da Professora Fátima Cristina Regis Martins de Oliveira.  

O estudo reúne manchetes publicadas nos jornais no período de chegada dos novos 

aparelhos tecnológicos, quando muitos já previam o domínio e sucesso da nova mídia, o 

videogame. Cada vez mais, os computadores deixavam de receber o título de máquinas 

da elite e passavam a ser inseridos em toda população. A autora explora a mudança do 

sentido comunicacional da tecnologia, que deixava de servir para trocas de informações 

durante a guerra, entre empresas para fins científicos, e passou a ser vista como forma de 

entretenimento para seus usuários.  

Ao longo dos anos houve um crescimento na preferência pela interação lúdica 

tecnológica. Os jogos aumentaram o relacionamento entre o homem e o computador. A 

tese busca desvendar as ligações entre os games eletrônicos e os aspectos 

tecnológicos/cognitivos, mercadológicos e culturais da sociedade, procurando estabelecer 

e explicar o lugar dos jogos tecnológicos na Comunicação. 

Segundo a autora, compreender como os games ajudaram a moldar a interação 

entre o ser humano e o computador traz uma perspectiva ampla da maneira como os meios 

de comunicação foram transformados ao longo dos anos. O estudo contribui para o 

entendimento sobre como os sujeitos são parte ativa nesse processo gradual de mudança. 

Leia a tese em: http://www.ppgcom.uerj.br/wp-content/uploads/Tese-

Let%C3%ADcia-Perani.pdf. 
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