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RESUMO 

A busca por entretenimento é algo que já vem antes do nosso tempo, como as 
lutas greco-romanas, o teatro e as músicas sempre atraiam grandes multidões. 
Com o avanço da tecnologia, o marketing teve que se adequar as exigências do 
público em todos os segmentos. Atualmente, o “pão e circo” são consumidos por 
meios virtuais, como jogos, filmes, vídeos e afins. Graças a este progresso, ele 
consegue alcançar mais consumidores com o mesmo tema em diferentes 
plataformas e segmentos, fazendo assim, com que um só produto seja difundido 
mais facilmente para a massa. Com o fácil acesso a este serviço oferecido, muito 
tem-se comentado sobre o impacto que isto pode causar no desenvolvimento 
dos jovens, seja nos estudos ou na capacidade motora. O trabalho a seguir tem 
o intuito de mostrar os primórdios do games e como isso alterou a juventude 
atual. 
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INTRODUÇÃO 

 Muito se fala sobre quão influenciador são os jogos na vida de crianças e 

adolescentes. Porém, nos dias de hoje com o avanço tecnológico, os games 

estão começando a ser consumidos por mais adultos do que o normal. Os Jogos 

estão sendo feitos com temáticas e desenvolvimentos que talvez crianças não 

possam compreender. O problema é que na internet tudo pode ser encontrado 

e consumido mais facilmente, inclusive esses jogos, que tem faixa etária adulta.  

Questões a serem respondidas sobre este assunto no decorrer do trabalho: 

Jogos violentos realmente afetam crianças? 

Existe um lado bom sobre o consumo da tecnologia? 

Como controlar o acesso dessas crianças a estes jogos? 

 Este trabalho e seus resultados teve fundamentação nos estudos de 

Marshall Mcluhan (1967) e Vani Moreira Kenski (2003), ambos estudam sobre a 

tecnologia na sociedade e relatam seu impacto. 

Para uma fácil compreensão do tema, há uma breve introdução da inclusão dos 

jogos na sociedade e sua evolução, a influência que ele possui e quais seus 

benefícios e malefícios para os jovens.  

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

A tecnologia está presente em nossa sociedade desde a evolução industrial 

no século XVIII, quando substituiu o trabalho feudal pelo assalariado e o braçal 

por maquinas. Desde então, a evolução da tecnologia nos proporcionou 

agilidade no dia a dia, como os computadores e nos momentos de lazer, como 

os videogames.  

O primeiro console de vídeo game foi lançado oficialmente em 1972, 

chamado MagnavoxOdyssey, por Ralph Baer. Muito rudimentar, possuía apenas 

12 jogos, mas foi o pontapé inicial para as empresas investirem em tecnologia 

de games. Com isso vieram o Atari, NES e empresas como Microsoft e Sony 

também investiram na nova tecnologia. 



A partir daí, a vida dos jovens vem se reformulando e adaptando-se a 

evolução tecnológica, por consequência, não conseguimos viver sem nossos 

smartphones, tablets e principalmente sem internet.  

Com base nas evoluções tecnológicas, Para Mcluhan (1969) “O homem cria 

a ferramenta. A ferramenta recria o homem.”, baseando-se nas evoluções de 

comportamento que as pessoas demonstravam quando entravam em contato 

com a tecnologia, com isso foi comprovado que as pessoas são facilmente 

influenciáveis quando entram em contato com algo de seu interesse.  

1.1. Influência dos jogos na sociedade. 

 Desde a década de 70 os jogos propiciam diversão para jovens e adultos. 

Atualmente já superou a indústria cinematográfica, arrecadando milhões em 

cada jogo lançado, justamente por conseguir abranger um maior público, com 

diferentes faixas etárias e de ambos os sexos. 

 A qualidade hoje adquirida pelos jogos era algo inimaginável há apenas 

alguns anos atrás, além de ter aumentado a interatividades, hoje em dia, os jogos 

não são utilizados apenas para diversão e sim para treinamento e estudo. 

 Mas qual será a consequência em nossa sociedade? A influência que um 

jogo pode ter em um jovem é superior do que em um adulto. Muitos casos de 

chacinas envolvendo jovens, os psicólogos afirmam que um dos motivos do surto 

foi motivado pelo jogo no qual o jovem estava viciado. Um exemplo recente 

disso, é o caso do menino Marcelo Pesseghini, 13, no qual ele assassinou a família 

e depois cometeu suicídio. Para o presidente da Comissão de Segurança Pública 

da OAB, não resta dúvida que o que motivou os homicídios foi o jogo no qual Marcelo 

estava jogando, AssassinsCreed. “Colegas relataram que desde abril ele vinha 

dizendo que mataria os familiares e fugiria para um esconderijo. Algo bem parecido 

com o personagem do jogo de videogame” declarou. 

 Para KENSKI (2003) “O poder de imersão dos videogames e a sequência 

constante de desafios são tão fortes que podem levar ao que os psicólogos 

chamam de flow (“fluxo” em inglês), ou estado de experiência máxima”. Isso 

significa que ao entrar em contato muitas vezes, pode fazer com que o jovem 

tenha o videogame como vício. 



 Após muito estudar sobre, para reverter esta “má fama” dos games para 

a população e com bases nos estudos dos teóricos sobre o assunto (incluindo 

Kenski), os tecnólogos decidiram aproveitar ao máximo este impacto que os 

games tem na vida dos jovens e decidiram achar uma forma para utilizar esta 

energia nos estudos.  

 Criou-se então aplicativos para celulares e tablets que incentivassem o 

aprendizado, os mais populares são: Duolingo e SpingPal, que ensina idiomas; 

Edu.App e EstudaVest, feitos para estudar para o Enem e vestibular e Semper 

para exercitar o cérebro e melhorar o desenvolvimento. 

 Com essa junção de tecnologia e estudo, ficou muito mais fácil priorizar o 

conteúdo, descobrir e focar em cima do assunto que tem mais dificuldade e 

garantir uma melhora em seu aprendizado. 

 Como a internet é de fácil acesso e não requer um cadastro, uma forma 

dos pais evitar o consumo de conteúdo inapropriado é monitorar a “navegação” 

do filho e garantir que a ferramenta seja apenas para estudo e lazer, pois a 

evolução é constante e a tecnologia está cada vez mais integrada nas escolas, 

assim, o jovem aprende de forma interativa e consome o conteúdo mais 

facilmente. 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A influência da tecnologia sobre uma mente em desenvolvimento é forte, 

podemos então, usar isto para que as crianças e jovens obtenham resultados 

melhores em seus estudos, com ferramentas de pesquisas e aplicativos que 

desenvolvem e estimulam o aprendizado. Por essa influência ser maior numa 

criança do que em um adulto, necessita uma avaliação dos pais em relação ao 

conteúdo consumido por seus filhos, para que o mesmo não afete negativamente 

seu aprendizado e personalidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como a tecnologia está em constante evolução, as opiniões sobre este 

assunto são constantemente renovadas, pois todos os dias cria-se ferramentas 

novas de jogos e aplicativos, e cada vez diminui a idade da criança que entra 

em contato com esse mundo virtual. Apesar de ter muitos pais que não aceitam 



seus filhos entrarem em contato com este mundo, muitos outros apoiam, 

usando como argumento a interatividade da criança com o jogo, que estimula a 

coordenação motora, fala, audição e torna a criança mais inteligente. 
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