
A revolução do Nintendo Wii 
 
Comportamento - O conceito de videogame que causava um abismo entre pais e filhos está 
mudando graças ao console da empresa japonesa, lançado há três anos, que consegue reunir 
de avós a netos para diversão na sala de casa 
 
Acabou o tempo em que os filhos ficavam horas na frente do videogame, deixando as mães de 
cabelo em pé, quando elas os chamavam para suas obrigações e eles sequer olhavam. 
 
Há algumas décadas, inclusive, era difícil imaginar que um jogo completamente moderno 
pudesse reunir diversas gerações de uma mesma família. 
 
Mas isso está mudando, especialmente quando se fala sobre o recente Nintendo Wii, lançado 
há pouco mais de três anos. É mais do que comum encontrar os pais jogando com os filhos, e, 
pasmem, até os avós com os netos. 
 
A complexidade que girava em torno dos antigos aparelhos de videogame era mal vista em 
todos os ângulos, salvo pelas crianças. A falta de exercícios físicos para aqueles que 
costumavam ficar horas sentado no sofá, apertando inúmeros botões, os prejuízos para a vista 
daqueles que não desgrudavam os olhos da televisão e do computador, o esquecimento de 
obrigações escolares, a falta de interatividade com outras crianças e pessoas tiravam pais e 
médicos do sério. 
 
Outro ponto negativo é em relação ao entretenimento. 
 
Os botões e jogos entediantes e parados não chamavam a atenção de mães, e muito menos, 
dos avos. 
 
É o caso, por exemplo, da família do publicitário Henrique Nabuco, pai de Gabriel Henrique, 12 
anos, e Pedro, 3. 
 
Ele conta que os videogames tradicionais não despertavam interesse em sua mulher, além de 
serem mais complicados para o filho mais novo. 
 
“Eu e o Gabriel (mais velho), jogamos outros videogames, mas com o Wii podemos unir toda a 
família. Ele é muito fácil para quem não tem tanta intimidade com os games e para as crianças 
mais novas também”. 
 
Graças ao grande atrativo do Wii o controle remoto sem fio, conectado ao console por 
bluetooth os movimentos do jogador são captados e transmitidos por sensor, que permite 
detectar qualquer ação e transformá-la em terceira dimensão. 
 
Isso faz com que a pessoa participe do game com o próprio corpo, em vez de ficar só 
apertando botões, tornando bem mais acessível à qualquer idade. 
 
As brincadeiras ficam cada vez mais reais, dando chance à família de simular uma competição, 
dividida por grupos. 
 
ALERTA 
 
No entanto, a psicóloga especialista em análise do comportamento, Alessandra Fonseca, elogia 
a tendência que o Nintendo Wii tem de aproximar os laços da família, mas adverte que 
algumas competições podem se tornar motivo de desavença. 
 
“Tudo tem a ver com os padrões de comportamento da casa. Não adianta só colocar o 
aparelho lá dentro se os participantes não souberem usá-lo de forma saudável. Tudo depende 
da estrutura familiar e como as atividades serão aproveitadas. A relação tem que ter 
qualidade”. 



Contudo, Fonseca admite que o novo aparelho é uma forma de fortalecer os laços de um lar e 
resgatar valores. De acordo com ela, a avó pode se sentir valorizada por fazer a mesma 
atividade que seus netos. “É importante, nesse caso, que os pais mostrem que a matriarca ou 
o patriarca são tão importantes e capazes quanto os jovens”, ressalta. De toda forma, 
Henrique acredita que traz inúmeros benefícios à relação de todos na casa. “É nossa 
brincadeira preferida. Procuramos atividades que nos possibilitem estar em casa. E a criançada 
adora. Aproveitamos para dar boas risadas, além de nos unir. Montamos duplas, às vezes pais 
contra filhos. Com certeza, é um momento em que as conversas fluem melhor”. 
 
A tecnologia pode ter sido vista como uma grande vilã, ultimamente. 
 
Mas, segundo a psicóloga, a sociedade tem uma grande capacidade de transformação, e o 
Nintendo Wii é um exemplo que as pessoas encontraram para mudar esses maus conceitos 
preestabelecidos. “O adulto pode se aproximar da criança e avaliar o que ela está fazendo, 
além de ajudá-la 
 
SUCESSO 
 
O Nintendo Wii é um grande sucesso de vendas. 
 
Desde que foi criado, há pouco mais de três anos, assumiu a liderança do mercado, 
ultrapassando grandes êxitos, como o Playstation 3, da Sony, e o Xbox 360, da Microsoft. Para 
se ter uma ideia, somente em dezembro de 2009, mês de alta por causa do Natal, o Wii 3,8 
milhões de unidades nos Estados Unidos, um recorde para vendas de consoles mensais. 
Mesmo subindo cerca de 90% no período, as vendas do Playstation 3 foram a “apenas” 1,36 
milhão de unidades, seguido de perto pelo Xbox 360 da Microsoft, com 1,31 milhão. O jogo 
"New Super Mario Bros", da Nintendo, foi o mais vendido no mês, terminando o ano em 
terceiro lugar.Não adianta só colocar o aparelho lá dentro se os participantes não souberem 
usá-lo de forma saudável. 
 
Tudo depende da estrutura familiar e como as atividades serão aproveitadas. “A relação tem 
que ter qualidade.” 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16, 17 e 18 abr. 2010, Seudinheiro, p. B-
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