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Watching all our friends fall 

In and old of Old Paul’s 
This is my idea of fun 
Playing video games 

  
Lana del Rey, Video Games 

 
 
 

 
Where all the things that we do for fun 

(and I’ll breath, and it goes) 
Play along 

(Make believe, it’s hyper real) 
But I live in a hologram with you 
 

Lorde, Buzzcut Season 
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RESUMO 
 

Essa pesquisa tem como objetivo refletir sobre a crescente importância que a virtualidade, 
como conceituada por Baudrillard (1990; 1994; 2000), adquire no contexto cultural da Pós-
Modernidade (LYOTARD, 1984; BAUMAN, 2007; LIPOVETSKY, 2007), majoritariamente 
compreendido por seus pesquisadores como a era do consumismo. As formas de vivência, 
conceituada a partir de Nietzsche (1998; 2000; 2004), possíveis no âmbito virtual diferem das 
possíveis no plano do real devido à natureza diferente dos espaços físico e de representação, 
segundo Lefebvre (1991). Com o advento das tecnologias de informação, como as mídias de 
massa e a internet, desde o final do século XIX e o consequente aumento da presença da 
virtualidade no cotidiano, as possibilidades de vivência ganham uma dimensão nova difícil de 
ser observada devido à sua natureza subjetiva. Para superar esse aspecto elusivo, adotamos o 
uso dos jogos eletrônicos como ferramenta de observação. Produtos da cultura Pós-Moderna, 
tomamo-nos como bens culturais (GEERTZ, 1973) constituídos por discursos valiosos ao 
consumismo marcante dessa época, como descrito por Bauman, e aptos a iluminar o espaço 
virtual/de representação com maior clareza do que outras mídias por seu caráter interativo e 
responsivo. Buscamos verificar a validade teórica de nessa principal hipótese, a de que o 
contato tecnologicamente mediado com a virtualidade, uma instância estabelecida por formas 
de vivência distintas das experimentadas no real, tem ressonância na cultura, acirrando e 
acentuando seus aspectos consumistas por causa da dinâmica de reciprocidade estabelecida 
entre cultura e bens culturais. Para responder essa questão, empreendemos uma reflexão 
acerca da cultura Pós-Moderna e do magnetismo exercido pela virtualidade nos indivíduos 
que a constituem, evidenciado pelo sucesso comercial dos jogos eletrônicos. Acreditamos que 
seu poder de influência nesse contexto cultural esteja ligado ao que consideramos a utopia 
consumista: consumir por inteiro a realidade, traduzida em simulacro no espaço virtual. 

 

Palavras-chave: virtualidade; cultura; pós-modernidade, jogos eletrônicos; consumismo 
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ABSTRACT 

 

This research aims to reflect on the growing importance that virtuality, as conceptualized by 
Baudrillard (1990; 1994; 2000), acquires within the cultural context of Postmodernity 
(LYOTARD, 1984; Bauman, 2007; LIPOVETSKY, 2007), widely understood by its 
researchers as the age of consumerism. The forms of experience, as conceptualized by 
Nietzsche (1998; 2000; 2004), that are possible under the scope of the real differ from those 
of the virtual due to the different nature of physical spaces and spaces of representation, 
according to Lefebvre (1991). With the advent of information technology, such as the mass 
media and the internet, since the end of the 19th century and the consequent increase in the 
presence of virtuality in daily life, the possibilities to experience gain a new dimension that is 
difficult to observe due to its subjective nature. To overcome this elusive aspect, we have 
adopted the use of electronic games as a tool of observation. Products of post-modern culture, 
we take them as cultural assets (GEERTZ, 1973) made of valuable speeches to the striking 
consumerism that takes place nowadays, as described by Bauman, that are able to enlighten 
the nature of virtual space with greater clarity than other media for its interactive and 
responsive nature. We seek to check the theoretical validity of our main hypothesis, that the 
technologically mediated contact with virtuality, an instance established by different kinds of 
experiences than that of the real, has resonance in culture, intensifying and accentuating its 
consumerist aspects because of the reciprocal dynamic between culture and cultural assets. In 
order to answering this question, we undertake a reflection on postmodern culture and the 
magnetism exerted by virtuality in its individuals, made evident by the commercial success of 
electronic games. We believe that its power of influence in this cultural context is connected 
to what we consider to be the consumerist utopia: to consume all of reality, translated into it 
simulacrum in the virtual space. 
 

Keywords: virtuality; culture; postmodernity; electronic games; consumerism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho tem como objetivo investigar a relação entre a cultura contemporânea e 

a virtualidade através de problematizações ancoradas em torno de jogos eletrônicos. A cultura 

é tanto um objeto de interesse pessoal quanto o tema principal da linha de pesquisa a que ele 

se vincula. A virtualidade, aqui compreendida através de Baudrillard1, é tema constante de 

preocupações cotidianas e acadêmicas, tendo sido abordada em outros momentos da trajetória 

intelectual. Os jogos eletrônicos, por sua vez, são um objeto com o qual tenho contato desde a 

infância, o que configura uma relação que pode ser tomada tanto a partir de aspectos de 

fruição quanto apta a configurar-se como parte de uma pesquisa exploratória. 

Apesar da familiaridade com jogos eletrônicos, eles não foram escolhidos por razões 

afetivas. Como bens culturais, em abordagem geertziana2, com origem rastreável a partir da 

década de 1960, viabilização comercial a partir da década de 1970 e aceitação cultural ampla 

apenas a partir da década de 2000, esses objetos de estão atrelados a manifestações culturais 

com as quais tenho contato desde a graduação, estabelecendo sinergia com meu referencial 

teórico. Mais importante, porém, é a ideia aqui defendida de que, por sua natureza audiovisual 

e interativa, eles constituem-se de forma tal que torna-se possível, através deles, observar a 

virtualidade em ação na cultura, agindo sob a forma tecnológica. 

A cultura, o ponto em questão das investigações, é, para Eagleton3, o segundo conceito 

mais difícil de definir, atrás apenas de ‘natureza’. A dimensão desse desafio fê-lo devotar um 

livro ao resgate de formulações elaboradas ao longo da história por diversos pensadores sobre 

o tema em busca de uma definição. Partindo das raízes etimológicas da palavra, seus usos 

arcaicos, modificações históricas e semânticas e chegando a conceitos tanto amplos quanto 

localizados, ele traça um panorama claro entre visadas distintas e elabora uma noção própria 

que combina aspectos não raro divergentes. Esse ponto de partida precioso alimenta as bases 

conceituais e ajuda a traçar as rotas mais distantes aqui perseguidas. 

Como fica claro na retomada do autor, esse conceito pode ser abordado por diversas 

frentes, com significados distintos dependendo do ponto de que se parta e de quais objetos se 

escolha focar. Desde a noção de cultura como cultivo (que a liga de forma direta a um natural 

dado que é modificado pela ação humana e constitui, portanto, a ideia de cultura como algo 

artificial) às clássicas noções dicotômicas de cultura como alma e modo de ser (parte do 
																																																													
1 Essa noção presume um relação constante entre dois polos, no caso o real e o simbólico, que é através da qual virtual se 
manifesta, partindo do concreto para o signo sem qualquer relação com o físico. Outras serão mencionadas, com o intuito de 
apresentar contrapontos teóricos e explicar o porque dessa escolha. O conceito será explicado em profundidade no capítulo 1. 
2 GEERTZ, Clyfford. The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 1973. 
3 EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. Trad. Sandra Castello Branco. São Paulo: Unesp, 2005. 
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pensamento germânico) ou como civilização e ordem (vinculada à noção francesa), passando 

por formulações localizadas (como a cultura sinônimo de arte e objetos de valor que podem 

ser acumuladas ou a forma plural da Pós-Modernidade).  

A complexidade torna-se ainda maior quando o componente da tecnologia entra em 

cena. As noções que Eagleton coleta foram elaboradas essencialmente sob a vigência de um 

mundo ligado ao plano da matéria, de acontecimentos bem localizados no tempo e no espaço, 

disponíveis a quantidades pequenas de pessoas. A transmissão da cultura por meio de tradição 

oral e costumes, a escrita produzida de maneira artesanal e custosa, esses são fatores técnicos 

ainda não desvencilhados da ação imediata do homem. As culturas, qual seja a abordagem 

escolhida para o conceito, se estabeleciam em recortes regionais demarcados e modificavam-

se lentamente, com a força das tradições atuante como propulsora ou resistência. 

A invenção da prensa de Gutemberg4 configura um momento de mudança. Livros e 

jornais passam a ser impressos com grande velocidade e volume e a maior disponibilidade de 

conteúdos amplifica a disseminação de informações, tornando-se um fator crucial para o 

desenvolvimento e as transformação da cultura desde então. Mesmo que poucos indivíduos 

fossem letrados e tivessem acesso primário ao que era então produzido, a influência da 

informação, dispersada oralmente após ser lida, marca os movimentos que se seguiram. 

O processo de industrialização e urbanização experimentado na Europa a partir do 

século XVIII (a ser elaborado no capítulo 2), amplifica a influência exercida pela tecnologia. 

Com o agrupamento de pessoas, as informações passam a circular com maior velocidade e a 

gerar mais debates e conflitos. O desenvolvimento tecnológico a partir da consolidação do 

pensamento científico na Modernidade5 promove o surgimento de formas de comunicação - 

como o telégrafo, do rádio, do cinema, da televisão, da telefonia celular e a internet - que 

promovem, cada uma a seu tempo, mudanças culturais e nas formas de viver. 

Thompson (2012) trata as tecnologias de comunicação, por ele compreendidas em sua 

abordagem de mídias, como elementos capazes de atravessar inclusive o funcionamento das 

instituições Modernas (como indústria, exército, escola e Igreja) nas sociedades em que se 

estabelecem. O alcance dos meios de comunicação de massa, cuja acessibilidade para grande 

quantidade de pessoas é parte inerente, torna-os dispersores ótimos de discursos que se 

tornam, portanto, capazes de influenciar a cultura através da sua visibilidade. A velocidade 

com que se faz a comunicação digital, posteriormente, acentua esses movimentos. 

																																																													
4 THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade. Petrópolis: Vozes, 2012; 
5 Compreendida como o processo cultural instaurado a partir da Revolução Industrial e os movimentos de ascensão política 
dos regimes burgueses e democráticos na Europa, marcado, entre outros fatores, pelo discurso da razão e a valorização da 
ciência como uma forma de emancipar o homem e promover o progresso perene da humanidade. 
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Na esfera sociocultural, Bauman6 e Lipovetsky7, entre outros, apontam esses fatores 

como promotores de mudanças sem precedentes na época contemporânea. O desenvolvimento 

de tecnologias para processamento de dados e entretenimento afeta a cultura de forma inédita, 

inaugurando desafios e possibilidades antes difíceis de conceber. A comunicação em larga 

escala e alta velocidade estabelece um misto de ubiquidade de informações e contato remoto 

(distante no espaço) que suscita o surgimento de modalidades de socialização regidas por 

mecanismos ainda pouco pensados. A cultura, até então criada majoritariamente de forma 

presencial e material, ganha um território novo para se desenvolver no ambiente virtual. 

As novas possibilidades de interação com o outro e o espaço ressignificam aspectos 

das vivências8 em uma sociedade que, afeita à noção de realidade como o que se encontra na 

matéria, em poucas décadas experimentou o surgimento e o contato acirrado com ambientes 

inteiramente construídos por símbolos. O padrão cultural Moderno de acumular objetos e 

valorizar a durabilidade das relações é substituído pelo da fruição e busca incessante do novo, 

liquefazendo a importância do que é sólido. Mesmo o poder das instituições, até então âncoras 

culturais fundamentais em meio às muitas novidades da Modernidade, começa a enfraquecer e 

a ser ressignificado através do contato com os meios de comunicação. 

Esse contexto, que compreendo como parte da Pós-Modernidade9, tem seus defensores 

e detratores, que enxergam-no apenas como uma forma acirrada dos processos iniciados na 

era Moderna. Localizo-me no primeiro grupo, que entende a forma em que cultura configura-

se atualmente como distinta do processo anterior, ainda que resultante dele de forma direta. 

Um dos motivos para isso, a ser elaborado no capítulo 2, deve-se ao papel que acredito que o 

entretenimento e o consumo assumem na contemporaneidade, mais central e relevante do que 

no período anterior e, mais importante, atrelado à instância simbólica da virtualidade. 

Bauman (2007) considera a Modernidade, à qual ele adiciona o adjetivo ‘sólida’, a era 

dos produtores, em que recursos eram transformados em produtos industrializados vendidos 

nos mercados ainda em formação do início do capitalismo. O período atual (por ele ora 

denominado Modernidade Líquida, ora Pós-Modernidade) é a era dos consumidores, na qual 

o consumo adquire papel central ao estabelecer as demandas que hão de guiar as decisões de 

																																																													
6 BAUMAN, Zygmunt. Consuming life. Oxford: Polity Press, 2007. 
7 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. Trad. Maria Lúcia Machado. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
8 Compreendidas a partir da noção nietzschiana de experiências que provocam modificações duradouras nas formas se agir e 
sentir de cada indivíduos, capazes de ensinar e significar algo do mundo. Esse conceito será debatido a fundo no capítulo 1. 
9 Conceito aqui trabalhada através de uma costura entre os conceitos de Lyotard (em especial o fim das metanarrativas e a 
ascensão das micronarrativas), Bauman (tempo pontilista e consumismo), Lipovetsky (hiperconsumo, dicotomia Prazer x 
Conforto) e Baudrillard (processo de virtualização do mundo via mediação tecnológica, substituição do real pelo simulacro e 
sedução suave). Estes autores, mesmo não filiados direta ou assertivamente ao discurso Pós-Moderno, definem um panorama 
sociocultural diferente da solidez Moderna, sua contraparte imediatamente anterior, com o qual concordamos. 
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produção e configurar, em si mesmo, uma forma de prazer. Essa troca de eixo, saindo do 

produto a ser vendido para a demanda a ser atendida, tem implicações em toda a estrutura 

social observada posteriormente. 

Outra mudança está na ascensão, cultural e econômica, do consumo de conteúdos 

simbólicos como forma de entretenimento, influenciado pelo desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa. Segundo Hurd & McLean10, o lazer até a Modernidade era constituído 

de competições e jogos de natureza física, apreciação de apresentações artísticas e eventos 

sociais (como missas e paradas militares) e da contemplação da natureza. Com o processo de 

urbanização experimentado na Europa, iniciou-se um movimento de valorização de atividades 

simbólicas, mais viáveis na estrutura das cidades e alinhadas aos discursos da época, em 

especial o de valorização da razão e do lazer como forma de aprendizado. 

Em torno desses aspectos está a consolidação do sistema capitalista e da cultura que 

tanto o torna viável quanto é formada ao redor de suas práticas. Weber11 relaciona-o à ética 

protestante’, em si uma forma de contestação da então mais poderosa instituição europeia. A 

dicotomia entre o asceticismo puritano e a valorização do sucesso material, tido como prova 

da graça divina, assinala um aspecto conflituoso acentuado com o desenvolvimento científico 

e o consequente processo de dessacralização da natureza, que adquire grandes proporções no 

meio comunicacional. 

Esses fatores, certamente não os únicos (como explicitaremos adiante), apontam para 

uma configuração cultural estabelecida a partir de fenômenos próprios e distintos dos que se 

pode observar no período compreendido pela ideia da Modernidade. O ponto principal é que a 

partir da compreensão desse contexto torna-se possível abordar o objeto de principal interesse 

para a pesquisa, a virtualidade, de maneira direta. Compreendida como uma instância latente, 

ainda que importante, antes do desenvolvimento tecnológico audiovisual, ela ganha uma 

dimensão central ao se tornar visualizável e operável com a tecnologia da contemporaneidade. 

Esse desenvolvimento tecnológico, que leva à criação e consumo dos jogos eletrônicos 

deu-se de maneira gradual, o que apontamos ao longo da pesquisa. As condições foram se 

estabelecendo em torno das descobertas científicas nos campos da física elétrica, da química 

de materiais e da computação, que possibilitaram a criação de dispositivos como o projetor de 

cinema, a televisão e os computadores. Aparelhos hoje ubíquos, eles são capazes de mostrar 

imagem em movimento e, no caso do computador, conteúdos imagéticos com os quais se 

pode interagir, promovendo reações e resultados de diversas naturezas. 
																																																													
10 HURD, Amy; MCLEAN, Daniel. Kraus’ Recreation and leisure in modern times. Jones & Bartlett Learning, 2011.  
11 WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Trad. José Marcus Mariani Macedo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004. 
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Essas possibilidades não existiram durante a maior parte do desenvolvimento cultural 

da humanidade. O conteúdo antes era produzido como texto escrito ou desenho, pintura e 

escultura, o que se movia era o mundo, o plano material. Foi preciso, inclusive, um momento 

de adaptação a essas novidades quando de sua invenção, uma etapa gradual de aprendizado na 

lida com as sequências, o desenvolvimento das tramas na sala escura e os cortes das cenas do 

cinema, por exemplo. O computador e sua interatividade, de forma semelhante, promoveu a 

necessidade de se aprender procedimentos novos de consumo e produção de conteúdos. 

Concordo com a posição de que muitas das mudanças culturais em curso relacionam-

se ao desenvolvimento desses processos comunicacionais, que começam no final do século 

XIX e início do XX e intensificam-se a partir da década de 1980 com a evolução da 

computação. Essa posição ancora-se em leituras tensionadas de Singer12, para quem o cinema 

codificou e apresentou os signos e formas de vivência Modernas às populações do início do 

século XX, e Eagleton13, que afirma que no século XVIII o ensino de gramática à população 

inglesa teria visado tornar os romances acessíveis às populações recém chegadas do campo 

com o intuito de que através elas fossem apresentadas às noções da vida urbana e aos anseios 

do então florescente capitalismo. 

A tecnologia, como se nota, mostra-se um fator decisivo. Ela possibilita a impressão 

em massa de livros e jornais, a captura de imagens em movimento para serem vistas depois, a 

ampla dispersão de conteúdos através do rádio e da televisão e a interação com o conteúdo de 

forma direta através da computação. Em todos esses fenômenos, a cultura modifica-se. Da 

prensa, usada majoritariamente no início para a impressão de bíblias na Reforma Protestante, 

aos smartphones e consoles de videogame14, computadores compactos dedicados à telefonia e 

reprodução de jogos eletrônicos objetos de desejo na sociedade contemporânea, as formas de 

obtenção e uso dos conteúdos foram influentes nos rumos que a cultura tomou. 

O desenvolvimento tecnológico, ainda, é impulsionado pela busca capitalista do novo, 

pela necessidade de se criar algo que as pessoas querem consumir e, depois, de tornar real o 

que elas querem e não existe (demarcando as ‘modernidades’ Sólida e Líquida de Bauman, 

respectivamente). Os meios de comunicação foram financiados por empresas que viam neles 

formas de aumentar suas vendas tanto através da publicidade (LIPOVETSKY, 2006). Os 

próprios dispositivos tecnológicos tornaram-se, com o tempo, bens que as pessoas desejavam 

comprar e, com isso, entraram no ciclo de inovações da ciência e da indústria. 
																																																													
12 SINGER, Ben. Modernity, hiperstimulus, and the rise of popular sensationalism. In: CHARNEY, Leo. Cinema and the 
invention of modern life. Los Angeles, Los Angeles Press, 1995. p. 72-99. 
13 EAGLETON, Terry. Literary theory: an introduction (2a Ed). Oxford, Blackwell Publishing, 1996. 
14 Nome técnico dado no Brasil aos aparelhos dedicados a reproduzir jogos eletrônicos. Um histórico sobre esse conceito e 
sua indústria será apresentado no capítulo 1. 
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Com o desenvolvimento tecnológico e as novidades advindas, o consumo de produtos 

midiáticos altera a relação da cultura com o plano material-funcional. O bombardeamento de 

sentidos nos meios de comunicação e a valorização do entretenimento simbólico fortalecem a 

instância intangível e virtual, tornada acessível em bens culturais de consumo como os jogos 

eletrônicos. Não considero por acaso que essa relação consolide-se na Pós-Modernidade,  

majoritariamente definida por seus estudiosos como a era do consumo. A migração da cultura 

na direção dessa instância até então invisível e subjetiva encontra na possibilidade tecnológica 

de torná-la finalmente acessível aos sentidos, algo que antes apenas o mundo da matéria era, 

um caminho livre. É esse movimento que aqui desejo problematizar. 

Esse é o panorama para a pesquisa, no qual estou inserido como um indivíduo que 

navega essa cultura. Sou tocado pela tecnologia, pela comunicação e pela virtualidade, ora me 

divertindo e ora com preocupação, seja pessoal ou teórica. O contato com o mundo, destacado 

através da adoção do conceito de vivência, estabelece-se, também, a partir de minha relação 

pessoal ambivalente com os jogos eletrônicos, que norteia a pesquisa. Como objetos capazes 

de ancorar a diversidade de conceitos manejada, estes constituem uma boa ferramenta teórica 

por sua natureza diretamente associada ao conceito de virtualidade adotado. 

Em torno dessa síntese e descrição primária de conceitos e tensionamentos teóricos, 

elaboro a questão problema: ‘Em uma visada teórica, estaria a relação tecnologicamente 

mediada com a virtualidade, como definida por Baudrillard (1994) e problematizada através 

dos jogos eletrônicos em suas possibilidades de vivência, reforçando aspectos consumistas da 

cultura contemporânea, como descrita por Bauman (2007) e Lipovetsky (2006), no sentido de 

promover o abandono do espaço físico, como propõe Lefebvre (199115), e a substituição das 

formas de vivência pautadas no real pelo consumismo possível no espaço virtual?’ 

Para respondê-la, busco empreender uma reflexão acerca da cultura Pós-Moderna e do 

magnetismo exercido pela virtualidade nos indivíduos que a constituem, aqui evidenciado no 

sucesso comercial dos jogos eletrônicos. Minha hipótese é a de que esse poder de ressonância 

no contexto sociocultural contemporâneo, sobre o qual a virtualidade exerce considerável 

ascendência, está ligado ao que pode ser descrito, com certa liberdade poética, como uma 

espécie de utopia da cultura consumista, que é transformar a realidade em algo consumível 

por completo. Transformada em conteúdo no plano virtual, isso parece realizável, em teoria. 

O encadeamento conceitual propoosto, apesar da ampla terminologia, é simples: o 

espaço é base das experiências humanas e onde a cultura se estabelece (LEFEBVRE, 1991); 

as vivências (NIETZCHE, 2004) acontecem no espaço e são afetadas pelas suas propriedades, 
																																																													
15 LEFEBVRE, Henri. The production of space. Trad. p/ inglês Donald Nicholson-Smith. Oxford, Blackwell, 1991. 
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o que afeta o que elas significam do mundo; a cultura é estabelecida a partir das vivências e, 

portanto, pode ser influenciada pelas características dos espaços em que elas se estabelecem; a 

virtualidade é uma instância imaterial acessada pelo homem através do pensamento, da arte, 

da imaginação e outros processos que é parte da cultura e capaz também de influenciá-la; as 

condições próprias da Pós-Modernidade afetam a vivência no espaço físico de formas que se 

alinham ao consumismo; os jogos eletrônicos, bens culturais de entretenimento, mostram a 

virtualidade como acessível, amplificando seu magnetismo; essa relação reforça o consumo 

de bens culturais que, por sua vez, são criados a partir da cultura de consumo, promovendo a 

disseminação de discursos que acirram esse contexto cultural; a triangulação busca, com 

dados empíricos, sinalizações que comprovem ou refutem esse movimento percebido. 

Para responder a questão problema e realizar o objetivo da pesquisa - compreender 

teoricamente como o contato com a virtualidade, problematizado através dos jogos 

eletrônicos, influencia a cultura - os seguintes Objetivos Específicos são propostos: 

• Apresentar conceitos para o espaço em seus diferentes aspectos a partir de 

Lefebvre (1991); a vivência a partir de Nietzsche16 (1998, 2000, 2004); a ideia 

de cultura a partir de Eagleton (2005; 2006) e sua concepção Pós-Moderna 

através de Lyotard17; a virtualidade a partir de Baudrillard (199018; 1994; 

200019) e jogos eletrônicos a partir de uma retomada historiográfica, em 

Forster20, e tanto teórica quanto tecnológica em Aarseth21. 

• Levar esses conceitos ao recorte da Pós-Modernidade, com ênfase nos aspectos 

espaciais de exclusão geográfica e da compressão espaço tempo, em Harvey22; 

do entretenimento, como abordado por Hurd & McLean (2011); do tempo 

pontilista, enfraquecimento dos laços sociais, transformação do indivíduo em 

commodity e de sua necessidade de se fazer perfeito, ideias trabalhadas por 

Bauman (200123, 200424, 2007) e Lipovetsky (2006); e dos jogos eletrônicos 

																																																													
16 NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998; _-
 Humano, demasiado Humano. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000; _- Aurora. Trad. 
Paulo César de Souza). São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
17 LYOTARD, Jean-François. The post modern condition: a report on knowledge. Trad. p/ o inglês Geoff Benington e Brian 
Massumi. Manchester, University of Manchester, 1984  
18 BAUDRILLARD, Jean. Seduction. Trad. para o inglês de Brian Singer. Montreal: New World Perspectives, 1990. 
19 BAUDRILLARD, Jean. The vital illusion. New York: Columbia University Press, 2000 
20 FORSTER, Winnie. The encyclopedia of game machines: consoles, handhelds & home computers 1972-2005. Variant 
Press, 2005. 
21 AARSETH, Espen: “Allegories of Space: The Question of Spatiality in Computer Games” in Markku Eskelinen and 
Raine Koskimaa (eds.) Cybertext Yearbook 2000, University of Jyväskylä, 2000. 
22 HARVEY, David. The condition of post modernity. Cambridge, Blackwell, 1989. 
23 BAUMAN, Zygmunt.Modernidade Líquida. Trad. Plinio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
24 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 
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como espaços de manifestação da virtualidade, elaborando um tipo ideal (não 

weberiano) para descrevê-los capaz de apresentar uma forma previsível aos 

fenômenos e às ações que se dão nesse espaço virtual de forte apelo simbólico. 

• Conceituar o consumo através de Lipovetsky (200425, 200526) buscando uma 

abordagem que permita compreender esse fenômeno de forma complexa em 

relação com a virtualidade e a cultura. 

• Empreender uma etapa analítica pautada, mas não definida, na triangulação de 

dados qualitativos (BRISOLA & MARCONDES, 201427; DUARTE, 200928) 

com as noções adquiridas na etapa de pesquisa exploratória sobre jogos 

eletrônicos. Os dados sobre consumo de jogos eletrônicos pelo público 

brasileiro em 2013 29 , 2015 30  e 2016 31  foram coletados em pesquisas 

empreendida pela ESPM32 em parceria com as empresas Sioux e Blend New 

Research. As noções da pesquisa empírica são fruto de um relacionamento 

pessoal com jogos eletrônicos e da elaboração teórica acerca do referencial da 

pesquisa e do consumo, principalmente o de conteúdos online sobre essa 

indústria e entretenimento em mídias a serem mencionadas se relevante. 

Acredito que esse percurso seja capaz de iluminar os temas levantados pela questão 

problema de maneira gradual e conceitualmente sólida. A relação dos temas e conceitos com 

o campo da comunicação é evidente pela natureza tanto da virtualidade, um dos objetos 

principais da pesquisa, quanto dos jogos eletrônicos, a ferramenta escolhida para observá-la. 

Como contribuição para o campo da comunicação e para a ciência, espero lançar um ponto 

avançado de problematizações sobre temas de relevância socioeconômica evidente no cenário 

contemporâneo, estabelecido a partir de um viés crítico focado em processos, diferente do que 

usualmente se produz quando objetos de relevância econômica, como os jogos eletrônicos, 

estão envolvidos. Essa visada crítica não se pretende gratuita, apenas busca uma abordagem 

que escape ao encanto fácil proposto pelo virtual. 

 

																																																													
25 LIPOVETSKY, Gilles. El Lujo Eterno: de la Era de Lo Sagrado al Tiempo de las Marcas. Barcelona: Anagrama, 2004 
26 LIPOVETSKY, Gilles. A Era do Vazio. Barueri: Manole, 2005 
27 BRISOLA, MARCONDES. Análise por triangulação de métodos: um referencial para pesquisas qualitativas. Revista 
Univap. V. 20, n. 35, julho 2014.  
28 DUARTE, Teresa. A possibilidade de investigação a 3:  reflexões sobre triangulação ( metodológica). Lisboa, CIES-
ISCTE, 2009. 
29 Disponível em: http://media.wix.com/ugd/29fc6b_b0fba9f81cef4fa59f688aa27d3c47af.pdf 
30 Disponível em: http://media.wix.com/ugd/29fc6b_293fc67c1ad74f7997bb1589c749ef87.pdf  
31 Disponível em http://media.wix.com/ugd/29fc6b_fd93f81c8ae945ec9aebb55fcacb8ad0.pdf  
32 Escola Superior de Propaganda e Marketing, instituição privada de ensino superior. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo descreve a seleção de autores e conceitos trabalhados na conceituação e 

realização dos tensionamentos teóricos necessários à realização dos objetivos específicos e 

principal. A intenção é elucidar um a um, de forma profunda e simples, os diversos conceitos 

e termos utilizados na construção da questão problema e da hipótese, estabelecendo uma rede 

segura de premissas para apoiar a correlação teórica posterior.  

Compreender o espaço é um primeiro passo essencial para essa pesquisa, uma vez que 

ela problematiza uma relação complexa entre a cultura, que se estabelece majoritariamente na 

relação dos indivíduos com a matéria, e a virtualidade, que é um componente primordialmente 

intangível da cultura estabelecido num espaço de natureza distinta do plano físico. O autor 

referência para esta conceituação é Lefebvre (1991). com a obra The production of space. 

Essa escolha ocorre por três motivos: sua abordagem acerca do espaço foca aspectos 

sociais e materiais desse conceito, sendo mais direta do que a poética/ontológica de Bachelard 

e mais simples do que a filosófica/epistemológica de Massey, outros autores referência para a 

noção de espaço; sua divisão básica para as modalidades de espaço (a saber: físico, absoluto, 

representacional, de representação e social) explicitam uma relação direta entre fenômenos 

materiais e mentais, ideal para a configuração da pesquisa; Lefebvre é mentor intelectual de 

Baudrillard, referência para o trabalho no tema virtualidade, e utilizado por Aarseth, escolhido 

para conceituar jogos eletrônicos teoricamente, em suas noções. 

Lefebvre relaciona os espaços físico (ligado ao plano da matéria e coisas mensuráveis) 

e mental (o plano das ideias, textos, símbolos), estabelecendo, nisso, a constituição do que ele 

chama de espaço social. Esse espaço, que se forma na interação entre conhecimento e matéria, 

é o habitado e modificado pelos indivíduos, transformado pela ação da cultura e resultado das 

interações entre homem e tecnologia. O espaço social é, também, o palco onde se estabelecem 

as formas de vivência, o segundo conceito essencial para essa pesquisa. 

Essas noções iniciais são complementadas, no capítulo 2, por tópicos relacionados ao 

contexto contemporâneo. A relação com o espaço é modificada pela migração das populações 

humanas em direção às cidades na Modernidade, gerando acordos e problemas novos na 

organização geográfica e espacial. Essas questões são apontadas através de Harvey33, com 

The condition of post modernity (1989) e Virilio, com Velocidade e política (1996). A partir 

do primeiro, compreendemos de que forma a ocupação do espaço promove exclusão e altera 

as formas de vivência; a partir do segundo, como a logística torna-se fator crucial no aspecto 

sociocultural e de que forma a mobilidade, e sua falta, afeta a cultura. 
																																																													
33 HARVEY, David. The condition of post modernity. Cambridge, Blackwell, 1989. 
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Vivência (do alemão Erlebnis) é um conceito estabelecido por Nietzsche ao longo de 

sua trajetória intelectual - especialmente em Além do bem e do mal (1998). Aurora (2004) e 

Humano, demasiado humano (2000). Complexo e razoavelmente contemporâneo, sua adoção 

se dá pelo motivo de que o considero, a partir de Geertz34, uma das bases para a formação da 

cultura, sendo um fator determinante nessa relação. As possibilidades de vivência diferentes 

nos espaços físico e virtual, conforme será problematizado, promovem construções culturais 

ancoradas em práticas distintas e, portanto, de resultados também distintos. 

As interações do indivíduo com o mundo são base para linguagem, costumes e, enfim, 

cultura. As regras do mundo físico são captadas pelos sentidos, testadas pelo e no corpo e 

acompanham o indivíduo em cada relação com a matéria e a realidade, segundo Searle35. As 

regras que se estabelecem na virtualidade - seja a da ficção literária, das ideias acadêmicas ou 

a manifesta de forma audiovisual nos jogos eletrônicos - são diferentes, calcadas em outros 

sentidos e experiências. A cultura estabelecida a partir dessa relação, considerando Nietzsche 

e Geertz, tende a ser, portanto, diferente por causa dessa mudança dos parâmetros interativos. 

É por isso que abordo a ideia de cultura de maneira conceitual a partir de Eagleton e 

sua obra de mesmo nome, A ideia de cultura (2005), e em sua elaboração contemporânea a 

partir de Lyotard, com The post modern condition: a report on knowledge36 (1984). Entender 

o conceito de forma ampla e historiográfica no capítulo 1 permite compreender a mudança 

que se estabelece na Pós-Modernidade, no capítulo 2. O descrito por Eagleton é fruto de 

contextos tecnológicos distintos dos apontados por Lyotard e outros autores, o que sugere o 

surgimento de formas de vivência distintas e organizadas ao redor da criação e descoberta de 

espaços dotados de propriedades e possibilidades diferentes do físico, no caso os virtuais. 

No capítulo 2, a cultura é abordada majoritariamente através de Bauman, em especial 

a obra Consuming life (2007), e Lipovetsky, com A felicidade paradoxal: ensaio sobre a 

sociedade do hiperconsumo (2006). Autores contemporâneos que não se filiam ao termo Pós-

Modernidade, mas trabalham dentro de seus parâmetro, eles fornecem a principal visada sobre 

a cultura atual e como suas particularidades afetam os indivíduos. Em relação direta a esse 

ponto, Huizinga37 com Homo ludens (2000) e Hurd & McLean (2011) elucidam o papel do 

entretenimento, aqui tomado como um fenômeno ótimo para a virtualidade, dentro da cultura 

através de uma retomada historiográfica e da descrição de suas práticas, respectivamente.  

																																																													
34 GEERTZ, Clyfford. Ethos, World-View and the Analysis of Sacred Symbols. The Antioch Review, Vol. 17, No. 4, 1957, 
pp. 421-437  
35 SEARLE, John R. The construction of social reality. Nova Iorque, Free Press, 1995. 
36 LYOTARD, Jean-François. The post modern condition: a report on knowledge. Trad. p/ o inglês Geoff Benington e Brian 
Massumi. Manchester; University of Manchester, 1984  
37 HUIZINGA, Johan. Homo ludens (4a Ed). São Paulo, Perspectiva, 2000. 
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Essa construção conjunta - que parte da noção de espaço, situa as formas de vivência 

em relação a ela e culmina na ideia de que a cultura é influenciada por esses dois conceitos - 

conduz a pesquisa à virtualidade, aqui tomada através de Baudrillard (1990; 1994; 2000). No 

capítulo 1, esse conceito será apresentado de forma simples a partir do trajeto como descrito 

por Baudrillard, partindo da ideia do virtual nascente da representação do real em meios como 

o livro e o quadro e chegando em sua forma computacional. No capítulo 2, o foco é na 

virtualidade manifesta nos jogos eletrônicos, focando na ideia do potlatch38 como uma forma 

original de entendê-los, e na proposição teórica original da pesquisa acerca das 5 ações que 

considero constituir o cerne da experiência interativa com ela. 

Para formar a proposição das 5 ações no capítulo 2, é preciso conceituar e descrever os 

jogos eletrônicos no capítulo 1. Isso será feito através de uma retomada historiográfica sobre a 

indústria de jogos eletrônicos, empreendida por Forster39 na obra The encyclopedia of game 

machines: consoles, handhelds & home computers 1972-2005, e da problematização 

tecnológica e conceitual que os envolve. O aspecto tecnológico centra essa ferramenta no 

contexto cultural, a partir das relações estabelecidas por Polistchuck & Trinta40 (2003). A 

abordagem conceitual, tomada a partir de textos da obra de Aarseth41, em especial Allegories 

of space: the question of spatiality in computer games, permite que se estabeleça a relação 

entre jogos eletrônicos, espaço, vivência, cultura e virtualidade. 

O consumo é apresentado no capítulo 2 em sua elaboração teórica e abstrata a partir de 

Lipovestky com El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas42, Bauman 

com Modernidade líquida43 (2001) e Baudrillard com The system of objects44 (1996). O que 

se estabelece como sua prática, seus fins e sua relevância na cultura contemporânea é descrito 

a partir de tensionamentos entre os autores. Essa abordagem busca orientar a dissertação para 

sua fase da análise e conclusão, unindo os conceitos até então propostos no eixo do consumo, 

que acredito ser a chave para concretizar os objetivos e responder a questão problema. 

																																																													
38 Termo antropológico usado por Baudrillard, entre outros, para descrever uma prática cultural de sociedades primitivas e 
animistas baseada na ideia de se sacrificar bens materiais, como comida e recursos, para construir perante sua comunidade 
um capital simbólico, em geral de natureza religiosa. O conceito será explicado com profundidade no capítulo 2, assim como 
sua relação com o objeto da pesquisa. 
39 FORSTER, Winnie. The encyclopedia of game machines: consoles, handhelds & home computers 1972-2005. Variant 
Press, 2005. 
40 POLISTCHUCK, Ilana; TRINTA, Aluísio Ramos. Teorias da Comunicação: o pensamento e a prática da Comunicação 
Social. Rio de Janeiro: Elsevier e Campus, 2003. 
41 AARSETH, Espen: “Allegories of Space: The Question of Spatiality in Computer Games” in Markku Eskelinen and 
Raine Koskimaa (eds.) Cybertext Yearbook 2000, University of Jyväskylä, 2000; _. Cybertext: Perspectives on Ergodic 
Literature. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1997; _. “I fought the law: transgressive play and the 
implied player”. Em: Proceedings of DIGRA 2007: Situated play. 2007; _. Playing research: methodological approaches to 
gamin analysis. Apresentado na Digital Arts & Culture Conferece, Melbourne, 2003.  
42 LIPOVETSKY, Gilles. El Lujo Eterno: de la Era de Lo Sagrado al Tiempo de las Marcas. Barcelona: Anagrama, 2004 
43 BAUMAN, Zygmunt.Modernidade Líquida. Trad. Plinio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
44 BAUDRILLARD, Jean. The System of Objects. Trad. p/ o inglês de James Benedict. Nova York: Verso, 1996. 
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As dicotomias entre instâncias opostas, latentes em todo o pano de fundo da pesquisa, 

são analisadas nesse momento, com especial ênfase para as dinâmicas de Conforto x Prazer 

(LIPOVETSKY, 2007), Belo x Sublime (KANT45, 1995), Virtual x Real (BAUDRILLARD, 

1994) e Interação x Criação, a partir de uma leitura interpretativa livre de Blanchot46 (1982). 

Essas dicotomias, colocadas em correspondência umas com a outras nos embates alinhados, 

confluem para a ideia de que a virtualidade é operada em uma instância intermediária entre 

dois estados de coisas, pendendo sempre para o lado de menor impacto material direto e que, 

apesar disso, tem grande ressonância na cultura por causa das condições experimentadas na 

Pós-Modernidade e de seus discursos, entre eles o consumista, dispersados pela tecnologia. 

Geertz (1973) é essencial à pesquisa pelo conceito de bens culturais, que possibilita 

abordar os jogos eletrônicos como algo que emana da cultura e a influencia de volta através 

do contato, sustentando a noção de que a virtualidade manifesta neles pode suscitar mudanças 

culturais. Esse aspecto reflexivo da abordagem permite que a problematização seja pautada 

em um âmbito relacional, difícil de empreender quando se tenta alinhar conceitos tão amplos. 

Considerando a ferramenta para análise como bens culturais, capazes de conter em si aspectos 

da cultura que os origina, os tensionamentos necessários à pesquisa tornam-se possíveis. 

Outros autores contribuem com conceitos específicos que aprofundam aspectos da 

pesquisa: Braga47, a noção de interação como base do processo comunicacional, sugere que a 

relação entre cultura e jogo é uma instância de valor para estudos no campo da Comunicação; 

Kuhn48, delineando a importância da simplicidade no fazer acadêmico, mostra a natureza 

racional dos espaços virtuais; e Spivak49, com sua elaboração sobre a subalternidade, permite 

a percepção de que no contexto Pós-Moderno magnetizado pela virtualidade uma parcela 

grande da população continua silenciosa. 

O referencial teórico tem uma base sociológica delineada, em especial na descrição da 

cultura contemporânea. A abordagem pende para a filosofia e autores como Lipovetsky e 

Baudrillard trabalham seus temas de forma abstrata. Conhecimentos de natureza factual, como 

os apresentados por Forster e Hurd & McLean, ajudam a trazer a pesquisa para o âmbito 

concreto e verificável. A boa sinergia entre conceitos foi levada em conta na escolha dos 

autores, sendo rara a necessidade de ressalvas e recortes. 

 

																																																													
45 KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. 
46 BLANCHOT, Maurice. The space of literature. London, University of Nebraska Press, 1982. 
47 BRAGA, José Luis. Interação como contexto da Comunicação. Revista Matrizes, 6(1-2):25-41, 2012 
48 KUHN, Thomas. The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change. University of Chicago 
Press. 1977: pp. 320–39 
49 SPIVAK, Gayatri C.. Pode o Subalterno Falar?. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 
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METODOLOGIA  

Aqui são apresentado os métodos de procedimento analíticos e abordagem teóricas 

adotadas para realizar a pesquisa. O referencial teórico é a obra de Lakatos & Marconi50, 

Fundamentos de metodologia científica (2003). Por configurar-se como uma pesquisa 

essencialmente pura, ela não demanda a adoção de metodologias de análise e catalogação.   

Para viabilizar a investigação, os conceitos trabalhados foram primeiro estabelecidos e 

descritos de forma simples em separado e depois relacionados uns com os outros. A partir 

dessa forma de organização, é possível construir o corpo teórico que conduz a uma proposição 

original, a de que a virtualidade como manifesta nos jogos eletrônicos realiza-se através de 5 

ações simples, derivadas de práticas e discursos presentes na cultura Pós-Moderna da qual os 

jogos são fruto. Essa construção teórica será explorada de forma aprofundada no capítulo 2. 

A pesquisa exploratória é um passo metodológico aqui menos delineado, relacionado à 

experiência pessoal que tenho com a ferramenta jogos eletrônicos e não registrada de forma a 

coletar dados, conteúdos e discursos para análise. Meu contato com jogos eletrônicos permite 

compreendê-los de forma a problematizar aspectos teóricos que os rodeiam, não sendo minha 

intenção analisar conteúdos de títulos específicos ou coletar dados primários de seu consumo. 

Meu consumo serve como norteador teórico e os dados secundários, obtidos nas pesquisas 

empreendidas pela ESPM, mostram-se suficientes para a problematização proposta. 

Os procedimentos analíticos adotados focam-se nos métodos comparativo e tipológico, 

um para traçar paralelos entre aspectos distintos abordados no referencial teórico e o outro 

para delinear estruturas básicas de jogos eletrônicos que permitam compreender a virtualidade 

com clareza. A adoção do método historiográfico permite que as construções teóricas apoiem-

se em dados verificáveis, ancorando a parte abstrata da pesquisa em bases concretas. 

Opero a descrição das cinco ações a partir de uma redução fenomenológica51, na qual 

investigo os jogos eletrônicos em busca do que lhes é essencial. O que encontro. em relação 

com a cultura da qual eles emanam e fazem parte, é elaborado na forma de um modelo ideal 

de jogo eletrônico que, acredito, ajuda a visualizar a relação entre virtualidade e cultura em 

um âmbito operacional, ou seja, da forma prática com que ela se dá. O foco, ressalto, não está 

em tentar explicar os jogos eletrônicos em si, mas enxergar através deles e do tipo ideal como 

a virtualidade, que neles se manifesta de maneira clara, ‘funciona’ na relação com a cultura. 

Essa relação é também mediada pelo conceitos de bem cultural (GEERTZ, 1973). 

																																																													
50 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas 
2003. 
51 HUSSERL, Edmund, A Idéia de Fenomenologia, trad. Artur Mourão. Lisboa, Edições 70, 1984 



 23 

A questão estética é tratada de maneira breve, através de Kant (1995) e sua relação 

entre o belo e o sublime, não recebendo maior atenção por causa da decisão de não focar os 

conteúdos. O funcionamento dos jogos eletrônicos é descrito de maneira simplificada com o 

intuito de demonstrar como a interatividade entre o que instaura no âmbito simbólico e o 

plano material ocorre, nesse caso mediada por elementos audiovisuais. Acredito que o 

magnetismo que a virtualidade exerce na cultura independe de fatores estéticos. 

O método da triangulação, mesclando a análise de dados quantitativos de consumo de 

jogos eletrônicos com o conhecimento adquirido na pesquisa exploratória, contribui para a 

compreensão acerca da natureza da virtualidade. Conhecendo a natureza do consumo de jogos 

eletrônicos e analisando seus espaços e condições de consumo, é possível partir da abordagem 

tipológica estabelecida pelas ações antes definidas, para a materialização social das práticas. 

Dessa maneira, torna-se possível interpretar quais aspectos da virtualidade e da cultura Pós-

Moderna estão se manifestando com maior intensidade nesses bens culturais e como a relação 

entre eles se fortalece. Essa percepção é essencial para a pesquisa. 

Essa etapa é realizada a partir dos procedimentos que orientam Duarte (2009) e 

Brisola & Marcondes (2014). O método da triangulação permite a leitura conjunta de dados e 

conceitos de naturezas distintas, como qualitativos e quantitativos, qualitativos de um objeto e 

qualitativos de outro, quantitativos de objetos diferentes, teorias em relação a dados das duas 

naturezas e assim por diante. A riqueza que se obtém disso é a possibilidade de se estabelecer 

linhas interpretativas que se cristalizam a partir de várias frentes, o que aumenta a densidade 

do que se elabora. O que se busca nos dados é a percepção de padrões de consumo alinhados à 

visada teórica aqui adotada, uma materialização da teoria em dados colhidos em campo. 

A escolha por não trabalhar com hipóteses específicas além da principal, descrita na 

introdução, vai de encontro à ideia de que as pesquisas nas áreas das humanidades precisam 

de maior liberdade para se constituírem, abrindo-se ao contraditório e evitando a busca pela 

comprovação de visões pré-concebidas que pode causar enviesamento. As premissas que 

ancoram a teoria são apresentadas no decorrer dos capítulos, em especial durante o 1º, 

reservado à apresentação em profundidade dos conceitos aqui em tensão. 
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CAPÍTULO 1 

CONCEITOS ESSENCIAIS 

 

Este capítulo e suas subdivisões é construído com o objetivo de apresentar de forma 

clara e direta os vários conceitos em que a pesquisa se apoia. Eles são descritos e trabalhados 

por autores distintos, porém de clara sinergia entre si e não raro com relações diretas uns com 

os outros (como Lefebvre e Baudrillard) ou comumente lidos em conjunto. 

Foi estabelecida uma ordem de apresentação que considero condizente com o grau de 

essencialidade de um conceito para a compreensão dos seguintes, organizada em sentido 

decrescente. Dessa forma, ‘espaço’ surge como o conceito mais básico, pois nele se dão todas 

as relações posteriormente descritas, e ‘jogos eletrônicos’ como o mais elaborado, por trazer a 

definição de um bem cultural de natureza tecnológica perpassada pelos outros apresentados 

anteriormente. Essa construção sequencial é evidenciada no texto, pois a compreensão de 

cada um dos conceitos facilita e influencia a abordagem do seguinte. 

Pontos específicos e localizados geográfica e temporalmente são apresentados ao 

longo do capítulo 2, que se organiza na mesma ordem que esse, com as devidas alterações e 

adições. Apenas a formulação direta da ideia de que o espaço influencia as formas de vivência 

e de que estas, por sua vez, são base para a formação da cultura é original da pesquisa. Noções 

aproximadas não são exatamente novas, elas podem ser rastreadas no referencial teórico e isso 

é apontado, mas a relação direta é construída de forma a direcionar o tensionamento teórico. 

 

 

1.1 ESPAÇO SEGUNDO LEFEBVRE 

O conceito de espaço refere-se a uma variedade de fenômenos, sendo um tema que 

desde sempre mobilizou pensadores de áreas diversas. Físicos, matemáticos, epistemólogos e 

outros enfocaram desde a relação com a concretude da natureza à intangibilidade da mente e o 

potencial criativo. Lefebvre elabora um tratado sobre o conceito dividindo suas formulações 

em categorias bem distintas, contemplando tanto a vertente material quanto a mental, ligada à 

cultura, em busca do que ele chama de ‘espaço social’. Em virtude dessa abordagem didática 

e sua elaboração de viés sociológico, o autor é a referência para essa pesquisa. 

Lefebvre afirma que os seres humanos experimentam uma relação íntima e direta 

com o espaço desde sempre em sua existência, sendo essa uma das razões para o conceito ser 

abordado por tantas áreas do conhecimento. Isso fica claro na citação: 
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“Everyone knows what is meant when we speak of a 'room' in an apartment, 
the 'corner' of the street, a 'marketplace', a shopping or cultural 'centre', a 
public 'place', and so on. These terms of everyday discourse serve to 
distinguish, but not to isolate, particular spaces, and in general to describe a 
social space. They correspond to a specific use of that space, and hence to a 
spatial practice that they express and constitute.”52 (1991, p. 16) 

 
O que ele chama de espaço social aparece logo nas suas primeiras distinções (idem, 

p. 11), que diferenciam os três principais campos que a noção de espaço define: o da natureza 

física, da matéria; o mental, que inclui abstrações formais e lógicas; e o da prática social, que 

lhe é mais caro. Nessa separação estão contemplados os fenômenos ligados aos sentidos, aos 

produtos da imaginação e símbolos e os projetos criados por seres humanos no plano convívio 

compartilhado, respectivamente. A relação entre as três instâncias provoca resultados no 

mundo e nas práticas cotidianas individuais, constituindo algo essencial da experiência social. 

O espaço físico, ou natural, é o da existência imediata, percebido pelos sentidos e 

mensurado pelo conhecimento. É o reino da matéria e da energia, das coisas e das distâncias. 

Está diretamente relacionado ao espaço absoluto, que é uma distinção para espaços geográfico 

recobertos por natureza e recursos de interesse estratégico ainda não e acessados. Os objetos 

materiais se estabelecem nele e ele é fonte dos dados concretos que se tornam os conteúdos 

trabalhado nos outros espaços. É o espaço com que temos mais contato e que reconhecemos 

com mais facilidade, pois é visualizável e claro. 

O espaço mental é onde se dão o pensamento, a imaginação e as abstrações, local da 

filosofia e da ciência, onde são estabelecidos os projetos das coisas que podem ou não se 

realizar no espaço natural. Ele não é mensurável, coerente ou mesmo verificável, existindo 

quase inteiramente no âmbito subjetivo. As criações artísticas e científicas são formas de 

manifestar alguns de seus conteúdos no espaço físico, mas algo sempre se perde e modifica na 

tradução. A linguagem é um elemento derivado da concretude do espaço físico, transformado 

e cultivado no espaço mental e que, ao retornar ao físico, faz a comunicação entre ambos. É 

um espaço pouco compreendido como tal por estar, simbolicamente, dentro de cada um. 

O espaço social é o significado e modificado pelas ações e ideias, onde os indivíduos 

interagem, se encontram e efetivamente vivem. Ele é naturalmente relacional, pois media o 

físico e o mental, e sempre contextual, constituído pela cultura e nela influente. Segundo 

Lefebvre (idem, p. 35): “Social space thus remains the space of society, of social life. Man 

																																																													
52 “Todo mundo sabe o que significa quando se diz sobre um ‘quarto’ em um apartamento, o ‘canto’ da rua, um mercado, um 
shopping ou ‘centro cultural, um ‘local’ público e assim por diante. Esses termos do discurso cotidiano servem para 
distinguir, mas não isolar, espaços particulares e, em geral, para descrever um espaço social. Eles correspondem a um uso 
específico daquele espaço e para uma prática espacial que eles expressam e constituem.” (As traduções deste trabalho são 
livres e de nossa autoria). 
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does not live by words alone; all 'subjects' are situated in a space in which they must either 

recognize themselves or lose themselves, a space which they may both enjoy and modify.53”. 

Este espaço é o foco da preocupação de Lefebvre, que busca compreender as práticas sociais 

que se estabelecem na relação entre matéria e pensamento. 

Não adoto a terminologia de prática social, utilizada pelo autor, nessa pesquisa por 

considerá-la parte de um outro escopo teórico. No lugar, proponho uma interpretação que a 

contemple mais especificamente, tomando-a por uma definição aproximada para o conceito 

de vivência, a ser explicado adiante. Dessa forma, pode-se estabelecer, a partir de Lefebvre, 

que o espaço social é o cerne das formas de vivência, lidas a partir de sua relação semântica 

com o conceito do práticas sociais. As noções não são idênticas, mas tratam de fenômenos 

próximos, de natureza e realização semelhante e isso torna possível tal abordagem. 

Essa postura justifica-se a partir das noções de que “Like all social practice, spatial 

practice is lived directly before it is conceptualized (...)”54 (idem, p. 34), que, como explicado 

no subcapítulo seguinte, vincula diretamente a construção das práticas sociais - aqui tomadas 

como formas de vivência - ao aspecto espacial e de que “(...) social practice presupposes the 

use of the body: the use of the hands, members and sensory organs, and the gestures of work 

as of activity unrelated to work. This is the realm of the perceived (...)”55 (idem, p. 40). O 

termo ‘percebido’ é aqui compreendido como aquilo que se pode captar com os sentidos, com 

que se pode interagir. 

Essa relação é estabelecida diretamente: o espaço físico é onde os fenômenos e as 

ações acontecem de fato, o mental é onde eles são planejadas e ressignificadas e o social é 

resultado dessa interação, que dá origem a novas coisas e configurações dos espaços físicos e 

mentais. As vivências, portanto, têm um elemento essencial de prática, calcado no físico e no 

corpo, e um de imaginação, pautado no mental, constituindo-se como fenômenos complexos e 

multifacetados. É na interação entre material e simbólico, encerrados nesses espaços distintos 

e relacionados, que a realidade pode se estabelecer e ser modificada.  

Estas três divisões básicas, que são construções interpretativas, influenciam umas às 

outras sem hierarquia entre elas, apesar de o social ser mais analisado. Nessa interação, o 

espaço físico é lido e codificado pelo mental e esse, reino da criação intelectual, influencia-o 

de volta afetando o espaço social. Na experiência literária, por exemplo, ambientes são 

																																																													
53 “O espaço social, portanto, permanece como o espaço da sociedade, da vida social. O homem não vive de meras palavras; 
todos os ‘sujeitos’ estão situados em um espaço em que eles ou se reconhecem ou se perdem, um espaço que eles podem 
tanto aproveitar quanto modificar” (em tradução livre) 
54 “Como toda prática social, a prática espacial é vivida diretamente antes de ser conceitualizada.” (em radução livre) 
55 “(...) a prática social pressupõe o uso do corpo; o uso das mãos, membros e órgãos sensoriais; e os gestos do trabalho como 
uma atividade sem relação com o trabalho. Esse é o reino daquilo que é percebido (...)” (em tradução livre). 
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descritos em um plano intangível que, decodificado, permite ao leitor construir uma alegoria 

mental através do que conhece do físico com elementos localizados no fluxo textual, criando 

uma espécie de mapa em sua imaginação. 

O espaço natural pode ser constituído através da linguagem no processo que origina 

o espaço social e o torna um produto social, como, por exemplo, na experiência da arquitetura 

ou do urbanismo. Segundo Lefebvre (1991, p. 27), o espaço social não é uma simples coleção 

de coisas situadas em algum lugar, mas uma forma fluída e perceptível imposta às coisas e 

pessoas que organiza suas experiências e relações. O espaço natural, portanto, tanto é 

acessível de antemão quanto pode ser modificado pelos conteúdos teóricos e formas de 

vivência que se estabelecem nele. Essas modificações, por sua vez, geram novas relações e a 

criação de novas formas de ler o espaço, que geram novas modificações e assim por diante. 

Essas instâncias ocorrem simultaneamente e não incorrem, necessariamente, em um 

caráter instrumental ou utilitário. Ao invés disso, a experiência orgânica no espaço social 

forma três produtos também em relação: a prática espacial, ligada ao cotidiano, à rotina e aos 

meios físicos, tecnológicos e sociais de se chegar a locais e modificá-los; a representação, que 

se dá no espaço planejado e articulado por cientistas e artistas, uma espécie de planta baixa da 

cultura; e os espaços representacionais, os de fato vividos através de símbolos, onde se dão 

interações entre pessoas e objetos, passíveis de serem modificados no âmbito da cultura.  

Dessa forma, o espaço mental divide-se no de representação e no representacional. 

Apesar dos nomes parecidos, eles são constituídos por possibilidades distintas: o espaço de 

representação é essencialmente abstrato e intangível, onde o simbólico se desenvolve de 

forma plena; o representacional, por outro lado, se dá na alocação de conteúdos em algo do 

espaço físico, como no caso de um prédio ou uma sinalização através de placas em uma via 

pública. Esses espaços abstratos funcionam a partir de um diálogo entre as pessoas que os 

ocupam e as condições físicas nos quais se estabelecem (idem, p. 56). O espaço de 

representação é onde o virtual está primordialmente localizado, mas não seu repositório final. 

Essa é a estruturação básica analisada por Lefebvre para a conformação do espaço e 

das práticas e vivências que se estabelecem nele. Como é possível inferir dos conceitos, existe 

um equilíbrio tácito entre a preponderância de uma instância e outra, explicitada na resolução 

teórica do espaço social. Há, porém, um ponto de tensão nessa forma de estabelecer as coisas 

que é reforçado pela ação da tecnologia, que é capaz de provocar desequilíbrios nessa relação 

por sua rapidez e potência em produzir e modificar os espaços. O físico é modificado pela 

ação de máquinas e trabalhadores, o representacional é modificado por essas e outras ações de 

cunho político e cultural e o de representação, onde está o virtual, ganha novos horizontes. 
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Esse é o fato mais importante para a pesquisa. Através da tecnologia, torna-se mais 

fácil modificar o espaço físico através de máquinas e planejamento preciso c, posteriormente, 

construir dentro do espaço mental estruturas acessíveis aos sentidos de forma inédita. Se na 

criação literária o espaço de representação imaginado era subjetivo e individual, através do 

cinema, da televisão e, principalmente, dos jogos eletrônicos ele é visível e compartilhável. O 

âmbito virtual da cultura passa a poder se acessado e operado a partir de uma esfera que vai 

além da linguagem textual/verbal e seus espaços ganham forma. 

 

1.1.1 OS PROCEDIMENTOS DE CRIAÇÃO DO ESPAÇO 

A diferença entre os três espaços básicos se dá pela sua natureza: o físico é material, 

o mental é intangível e o social é relacional. O primeiro pode ser acessado e decodificado 

pelos sentidos, o segundo pode ser elaborado pela linguagem e modificado através dela e a 

manifestação do terceiro pressupõe contato e interação entre indivíduos distintos. 

O espaço físico é dado, os indivíduos nascem nele e tomam contato com suas leis 

desde o nascimento. Suas noções são aprendidas pelos sentidos e por tentativa e erro. Nomes 

de lugares específicos são dados pela linguagem e passam a ter significado com o tempo e as 

vivências que se dão neles. O espaço onde se dorme e guarda objetos pessoais é o quarto, o 

espaço onde se brinca é o parque e assim por diante. Esse espaço pode ser modificado através 

da ação física e do planejamento, do uso de instrumentos e do trabalho. Prédios, demarcações, 

cercas, isso pode ser criado e locais podem ser delimitados, mas esse espaço já existe. 

O espaço mental é cultivado através da linguagem, formado por saber e imaginação. 

As palavras criam relações entre o espaço físicos, as teorias e o conhecimento. Cada conteúdo 

aprendido ou inventado insere-se num lugar imensurável em que as coisas não estão todas 

acessíveis ao mesmo tempo, mas podem se materializar quase que de forma instantânea. Não 

existe limite para o quanto se pode colocar ali, mas nem tudo poderá se acessado para sempre. 

Não existe limite para como esse espaço pode ser modificado ou remodelado além da própria 

cultura dos indivíduos. Apenas o indivíduo pode acessar seu próprio espaço mental, é possível 

apenas materializar no espaço físico traços dele que modificam a matéria e conteúdos dele. 

O espaço social é criado pela relação entre pessoas e modificado constantemente. Ele 

é o espaço físico modificado pelas construções do mental, sua realização pressupõe vivências 

e, da mesma forma, sua natureza afetas as vivências. Ele é acessível aos sentidos de forma 

direta e, simultaneamente, lido através da cultura. O conteúdo simbólico, como informações e 

histórias, liga-se à prática humana gerando um produto que é, por isso, mais complexo. 
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Diferente destes três, o espaço de representação é tanto intangível, como parte do 

mental, e materializável através da linguagem. É o espaço com que se toma contato através da 

experiência literária, na leitura de um mapa, assistindo-se um filme ou no processo dos jogos 

eletrônicos. Ele não representa um lugar em si, como o físico, mas também não é inteiramente 

subjetivo, pois pode ser esquematizado e codificado. Esse é o espaço que ganha importância 

na Modernidade e, suponho, torna-se o foco na Pós-Modernidade através da disseminação e 

desenvolvimento dos meios de comunicação e do entretenimento de massa. É nele, entre a 

matéria e o símbolo, que o virtual se instala e do qual emana. 

Os mecanismo que levam a cultura a consolidar-se cada vez mais em torno do espaço 

de representação são analisados a fundo nos subcapítulos 2.1, 2.2 e 2.3. Por ora, é importante 

a compreensão de como ele é criado e configurado, o que pode ser descrito, de maneira 

simples, como um processo focado na descrição e construção de muitos detalhes através de 

linguagem diversas. Símbolos na forma de letras em um texto, ícones e legendas, cores e 

objeto de cena em filmes, relações de distância e outros são importantes para sua configuração 

e é preciso pensá-los e organizá-los de forma a permitir que quem leia ou assista o conteúdo 

entenda as relações e crie a sua própria versão do que é estabelecido pela linguagem. 

É assim com as obras literárias e suas descrições, com a rica cenografia do cinema e 

da televisão e com os ambientes criados por computação dos jogos eletrônicos. São espaços 

essencialmente informacionais e constituídos na relação de semelhança e diferença com o 

físico que, por emanarem do âmbito mental, podem ser construídos com maleabilidade e, 

assim, oferecer experiências espaciais de naturezas diferentes das possíveis no espaço físico. 

Pelo caráter tecnológico, que opera de forma automatizada algo que originalmente é 

feito pela técnica humana (POLISTCHUCK; TRINTA, 2003), torna-se possível estabelecer 

esses detalhes com precisão e rapidez. Ambientes virtuais são criados com o estabelecimento 

de parâmetros numéricos, traduzindo ideias em aparência através de um processo matemático. 

É possível interagir, graças ao mesmo aspecto tecnológico, com esses ambientes de formas até 

então impossíveis. Essa possibilidade impacta o próximo conceito apresentado: as vivências. 

 

 

1.2 VIVÊNCIA SEGUNDO NIETZSCHE 

O conceito de vivência é caro tanto à filosofia nietzschiana quanto à fenomenologia, 

que se inspira nela. Significado aproximado do termo alemão Erlebnis, ele envolve uma gama 

de fenômenos subjetivos apoiados nos seguintes pontos: a relação imediata entre o homem e o 

mundo em que ele se insere; uma forma de significar a existência que vai além da constatação 
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dos fatos; e a dimensão estética e incomensurável das experiências que se dão na vida. Essa 

configuração tríplice faz deste um conceito complexo aqui abordado de maneira simplificada, 

apenas para estabelecer uma relação direta entre espaço e cultura. 

Vivência, portanto, significa um estado de presença atento quando algo acontece na 

vida. Ela nunca é algo de que se ouve falar, mas algo que se vive na própria pele, que se sente 

e experimenta e não é inventado. Esse é o sentido de sua ligação imediata e, ao mesmo tempo, 

constrói a noção de algo que acompanha o indivíduo por causa do impacto significativo em 

sua vida. Por ser pessoal, imediato e importante, o que é vivenciado propõe a criação de um 

conteúdo estético, no sentido do fazer ou refletir, pois algo que apresenta tal relevância aos 

sentidos e à memória precisa de elaboração para ser significado como parte da vida. 

Em resumo, ainda com foco apenas no conceito, a vivência é algo experimentado de 

forma direta, que tem importância e que gera mudança ou reflexão. Algo sem importância não 

se vivencia, apenas se registra e exige uma reação operacional, como um gesto de mãos ou 

um ato de consenso social. Ao mesmo tempo, a vivência não constitui uma forma de trauma, 

mas sim um senso de estar no mundo de forma plena. Essa não é uma construção racional ou 

distante, mas um sentir individual que marca o momento e ecoa pelo tempo, para o futuro. 

O termo, que contempla os anseios poéticos dos artistas românticos do século XVIII, 

constitui-se no próprio idioma alemão a partir de seu significado. A ideia de sentir o mundo, 

na estética da época entendido como sofrimento, é tida como algo capaz de romper a bolha 

fria da razão e da abstração Moderna, tão poderosa à época, devolvendo ao homem uma 

forma de relação com a sua alma (Seele, em alemão). Não existe lógica nessa experiência, 

segundo Nietzsche (1998), mas um simples seguir dos caminhos do mundo. 

Essas relações ligam o conceito de vivência à natureza imediata do espaço. O que se 

experimenta na vida de forma atenta, que é imediato ao indivíduo e provoca uma reação ou 

criação estética, manifesta-se, retomando Lefebvre (1991), a partir da relação com o espaço. 

O que acontece no espaço físico, experimentado pelos sentidos, é vivenciado. Espaços físicos 

de naturezas distintas geram sensações de naturezas distintas que originam lembranças 

distintas que, por sua vez, promovem uma miríade de reflexões e criações estéticas. Logo, as 

condições físicas e materiais em que os indivíduos vivem alimentam vivências diferentes. 

E se os espaços físico, mental e social são interligados e interconectados, é claro que 

vivências distintas promovem a criação de conteúdos e espaços mentais variados. Esses, por 

sua vez, influenciam a natureza do espaço social, relacional entre mental e físico e também 

entre pessoas, que, consequentemente, influencia futuras possibilidades de vivência. Essa rede 

de sentidos estabelece - através do acúmulo de elaborações estéticas e reflexões - um corpo 
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simbólico que ressoa de forma abrangente, dando origem a discursos e comportamentos. As 

vivências individuais, que ocorrem para cada um no espaço, desdobram-se em uma série de 

acordos que acabem por estabelecer um Ethos (GEERTZ, 1957). 

  

1.2.1 VIVÊNCIA E ETHOS 

O conceito de Ethos é tomado por Geertz a partir da maneira com que os símbolos 

sagrados de diversas culturas influenciam as visões de mundo de seus integrantes, sob um viés 

antropológico. Os conteúdos são menos importantes para o tensionamento proposto, portanto 

esse aspecto da Ethos não é enfocado. Interessa do conceito é a noção intuitiva, apontada por 

Geertz, de que as formas de encarar a realidade, por ele encontradas na visão de mundo 

relacionada aos símbolos de cada povo, influenciam a cultura e, numa leitura interpretativa de 

seus termos, as formas de vivência. Para atender esse propósito, parto da seguinte citação: 

 
“In recent anthropological discussion, the moral (and aesthetic) aspects of a 
given culture, the evaluative elements, have commonly been summed up in 
the term "ethos", while the cognitive, existential aspects have been 
designated by the term "world-view". A people's ethos is the tone, character 
and quality of their life, its moral and aesthetic style and mood; it is the 
underlying attitude toward themselves and their world that life reflects. 
Their world-view is their picture of the way things, in sheer actuality are, 
their concept of nature, of self, of society.”56  (GEERTZ, 1957, p. 421) 

 

O termo ‘visão de mundo’ relaciona-se ao espaço físico descrito por Lefebvre (1991), 

ao elemento pragmático. Ethos, por sua vez, está próximo do espaço mental, noções estéticas, 

morais e estilísticas. A vivência ata os polos, pois ocorre na realidade do presente e, então, 

estende-se para o plano estético e mental. As relações são aproximadas, porém possíveis. 

Essa distinção funciona em um nível teórico, mas Geertz afirma que na prática da vida 

real as instâncias operam simultaneamente. As pessoas derivam estética e sentidos do que é 

material e realizam ações pragmáticas a partir de conteúdos morais e estéticos. Um totem é 

tanto poderoso em sentido simbólico quanto capaz de organizar as práticas de uma tribo em 

torno de sua fisicalidade. Nas palavras do autor, “The tendency to synthesize world-view and 

ethos at some level, if not logically necessary, is at least empirically coercive; if it is not 

philosophically justified, it is at least pragmatically universal.”57 (idem, p. 422). 

																																																													
56 “Na discussão antropológica recente, os aspectos morais (e estéticos) de uma dada cultura, os elementos valorativos, têm 
comumente sido resumidos no termo “ethos”, enquanto os aspectos cognitivos, existenciais, têm sido designados pelo termo 
“visão de mundo”. O “ethos” de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, sua moral e estética; estilo e ânimo; é 
a sua atitude latente perante si mesmos e seu mundo que a vida reflete. Sua visão de mundo é a figura de como as coisas são 
em pura realidade, seu conceito de natureza, de si mesmos, de sociedade” (em tradução livre) 
57 “A tendência de sintetizar visão de mundo e Ethos em algum nível, se não logicamente necessária, é pelo menos 
empiricamente coerciva; se não é filosoficamente justificada, é pelo menos pragmaticamente universal.” (em tradução livre) 
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Em sua elaboração ao longo do artigo, Geertz demonstra como o conteúdo do espaço 

mental, no caso a filosofia javanesa e sua busca pelo equilíbrio das experiências vividas, tanto 

reflete as condições do espaço físico quanto ajudam a modificá-las. Como os javaneses usam 

a mesma palavra para ‘sentir’ e ‘significar’, essa relação fica clara em sua religião: sendo seu 

Deus um aspecto idealizado de disciplina, sua estética é ordeira e contida, a busca cotidiana é 

pelo equilíbrio e não pela felicidade (pois o outro lado da felicidade, que sempre ocorre para 

estabelecer a ordem, é a tristeza) e o mal é entendido como um equívoco, bagunça. 

Essas noções somam-se a formas de vivência ancoradas em ações diferentes das que 

são prezadas na cultura Pós-Moderna, por exemplo. A serenidade do corpo e do espírito é um 

valor, não uma falha. A busca pelo sucesso é um esforço desnecessário, já que ela trará mais 

desequilíbrio. O crime não causa sentimento de vingança, ele é uma chance para transformar 

uma porção caótica do mundo, o criminoso, em um ponto de ordem. As formas arredondadas 

são valorizadas ante as pontudas, pois elas têm o valor da harmonia, da serenidade. 

Dessa forma, o espaço físico estabelecido em torno dessa cultura e seu espaço social 

promove vivências que se pautam, e geram, discursos alinhados à ordem e à harmonia, não à 

competição e ao extremismo. Os fatos imediatos que seus indivíduos experimentam, que os 

modificam, são lidos através da cultura num eixo baseado em ordem contra caos, situações de 

harmonia ou desequilíbrio. As reflexões e os comportamentos delas advindos seguem direção 

semelhante, ainda que seja possível o surgimento eventual de pontos de tensão. 

Esse encadeamento conduz à ideia de cultura, apresentada no subcapítulo seguinte. Ela 

é um conceito maior, que abrange diversos fenômenos, mas que se origina na simplicidade e 

no imediatismo do espaço, na relação dos indivíduos com as coisas e suas reações ao mundo. 

A cultura, como uma teia semântica de conteúdos e símbolos (GEERTZ, 1973), estrutura-se 

de forma complexa, mas é feita de componentes pequenos e rastreáveis. Esses elementos são 

o cerne das culturas, criados e rearranjados cotidianamente. 

O problema é que raramente se presta atenção neles, como aponta Nietzsche (2000, 

prefácio) ao questionar “Quanto ao mais da vida, as chamadas ‘vivências’, qual de nós pode 

levá-las a sério? Ou ter tempo para elas?”. Esses processos causam mudanças constantes, mas 

não são percebidos, mesmo que configurados como vivências. Com a relativa dissolução do 

sentido de tempo e espaço promovida pela tecnologia, debatida no capítulo 2, torna-se ainda 

mais difícil percebê-los, seja na própria vida, seja a partir do ponto de vista acadêmico. 

Se a vivência é sentir o mundo através das experiências individuais, constituindo-se 

necessariamente em sua relação com o espaço, é preponderante pensar como ela se realiza em 

espaços diferentes do físico e do mental, como os virtuais. Esses são plenamente artificiais, no 



 33 

sentido de serem produzidos em cada detalhe por indivíduos imersos em uma cultura, no caso 

a Pós-Moderna, e, portanto, constituídos em seus mínimos detalhes por conteúdos simbólicos 

presentes anteriormente nela. O virtual não é apenas compreendido, mas criado. 

Esse é o ponto, a ser analisado posteriormente com ênfase, principal: as formas de 

vivência possíveis na cultura contemporânea geram reflexão e criação estética com reflexos 

diretos na criação dos espaços virtuais dos jogos eletrônicos, uma vez que eles são produtos 

simbólicos manifestos no espaço de representação através da tecnologia. Diferente do espaço 

social, espaços virtuais criados para jogos eletrônicos são artificiais a priori, não modificados 

pelo processo orgânico de relação entre os indivíduos e o concreto. Essa condição torna-os, 

em princípio, diferentes e constituídos por elementos capazes de suscitar vivências diferentes. 

Essa dinâmica é estabelecida dentro da cultura e para tornar claro de que forma ela se 

estabelece é preciso rastrear o histórico do conceito, compreendendo-o de forma abrangente. 

 

 

1.3 CULTURA SEGUNDO EAGLETON 

Considero que a cultura estabelece-se a partir das formas de vivência, partindo do que 

Lefebvre estabelece acerca do espaço social (relacional entre o físico e o mental) e do que é 

possível estabelecer de paralelo entre isso e o conceito de vivência, como apontado acima. A 

cultura é, nessa abordagem, uma instância relacional, que media a teia de sentidos e práticas 

estabelecidas entre os plano concreto e mental. Essa abordagem sustenta-se na elaboração de 

Eagleton (2005) sobre o tema, embasada no histórico apresentado adiante. 

Etimologicamente, cultura tem origem no termo latino colere58, que significa o cultivo 

no campo, como plantio e criação de animais, compreensão que perdurou até meados do 

século XVII. A partir daí, ele sofre ampliação semântica e ganha a conotação de processos 

que vão além do plano concreto, como o cultivo da intelectualidade e do bom gosto nas artes. 

Esse sentido encontra-se, entre outros, no Dicionário da Academia Francesa (edição de 1718), 

no qual cultura aparece sempre acompanhada palavras como "das artes", "das letras" e "da 

ciência", um termo que precisa ser completado. 

No século XVIII, a palavra ganha um uso ainda mais relevante. O Iluminismo francês 

preconizava, entre outros preceitos morais, a elevação da espécie humana e isso se dava pelo 

cultivo individual, da prática de uma cultura de si. O apêndice do termo foi desaparecendo de 

forma gradual e ele passou a ser usado como sinônimo desse cuidado consigo que conduz ao 

aprimoramento do ser humano.  
																																																													
58 Colere também é a raiz da palavra ‘culto’. 
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Nesse contexto, cultura passa a significar a condição ou atividade de formação ou 

educação, a soma de saberes adquiridos, acumulados e transmitidos pela humanidade. Quem 

não a detinha era um ser não desenvolvido em todas as suas potencialidades, um ser rude, sem 

maneiras e desprovido de razão59. É nítida a polarização para os iluministas franceses entre as 

noções de natureza e cultura, entre o plano concreto, estabelecido no espaço físico, e o saber, 

construído e cultivado no espaço mental. 

Ter cultura tem um significado ativo de sair da condição bruta original da natureza e 

elevar-se à condição de indivíduo esclarecido, capaz de acumular e transmitir saberes. Em um 

nível maior, coletivo, significa a passagem de uma ideia localizada de nação para a ampla 

‘civilização’, denotando algo que o homem esclarecido e guiado pela racionalidade busca. 

Sob esse manto conceitual estão valores como a eficiência das instituições e a educação, 

marcos de um destino que haveria de ser almejado e conquistado por todos os seres e povos. 

Na antítese dessas concepções está a noção alemã de cultura, kultur, que se desenvolve 

entre os intelectuais alemães motivados pela recusa da influência francesa. Para eles, a busca 

pela cultura iluminista na corte alemã era um exercício de frivolidade que nada dizia acerca 

do povo daquela região, o que, por si só, já dá outra pista valiosa sobre a relação entre o físico 

e o social. Uma questão geográfica, ancorada em paisagens e condições materiais distintas, já 

foi suficiente para motivar vivências diferentes e, assim, conceitos novos e distintos para 

processos semelhantes e sob o mesmo nome. 

Os pensadores alemães tomavam o conceito de ‘civilização’ em seu sentido original de 

refinamento comportamental, para eles sinônimo de superficialidade. A cultura, acreditavam, 

não era uma condição de civilização e sim o oposto: era algo autêntico que contribuía para o 

enriquecimento intelectual e elevação do espírito do ser, algo individual. O civilizado, afeito 

às instituições, não tinha cultura e o não civilizado, nesse sentido pelo qual tomavam o termo, 

podia ser dotado de cultura se conectado à sua alma, à sua realidade e suas artes. 

Esses intelectuais buscaram seu sentido de cultura nas camadas sociais mais simples, 

cunhando uma essência de ser alemão, um sentimento de busca por uma identidade nacional 

coesa que revalidava a existência perante as civilizadas potências vizinhas França e Inglaterra. 

Progressivamente, a ideia de civilização para os pensadores alemães tomou uma conotação 

negativa associada ao imperialismo. A formação dos impérios coloniais europeus na África 

expôs os males desse sistema e trouxe à tona duros questionamentos sobre os modus operandi 

da civilização europeia nos demais continentes.   

																																																													
59 Essa noção persiste séculos depois de abandonada pela ciência no senso-comum ocidental através do vocábulo "culto". 
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Muitos pensadores do Romantismo relativizaram o caráter benéfico da civilidade ao 

ponto de promoveram a inversão da escala valorativa vigente: era o colonizado, o selvagem, 

que estava em posição superior, dotada de cultura, não a potência colonizadora e sua barbárie. 

Nos poemas e prosa românticos, o nativo aparece como aquele não contaminado pelo gérmen 

destrutivo da civilização, vivendo da maneira mais correta possível em torno do cultivo de si, 

das relações harmônicas com semelhantes e com a natureza. Como visto no subcapítulo 

anterior, a essência do pensamento de Nietzsche está relacionado a esse momento/movimento 

e seu conceito de vivência, aqui adotado, tem conotação próxima à de kultur. 

Nesse sentido, França e Aliados enfrentaram a Alemanha e Aliança pela primazia de 

sua cultura - e seu conceito para tal - no continente e no mundo ocidental. A guerra semântica 

era evidente: as noções próprias foram, inclusive, utilizadas como slogan no primeiro conflito 

bélico mundial. Os alemães diziam defender o estandarte da cultura (com o sentido de kultur) 

e os franceses afirmavam-se os campeões da civilização. Desse embate surge a primeira 

definição do conceito de cultura, dado pelo antropólogo inglês Tylor (apud CUCHE, 2002, p. 

35): “Cultura e civilização, tomadas em seu sentido etnólogo mais vasto, são um conjunto 

complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as 

outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade.” 

Essa definição concilia os conceitos francês, civilização, e alemão, kultur, retirando-

lhes os traços de superioridade. Identificando cultura como aquilo que é herdado e produzido 

por um povo e também seu modo de vida característico (EAGLETON, 2005, p. 23), surge 

uma interpretação mais ampla do que as teorias originais. O conceito deixa de ser sinônimo 

tanto da narrativa de autodesenvolvimento humano, universal e pertencente a uma civilização 

quanto do conjunto de obras espiritual e moralmente elevadas de um povo para se tornar 

apenas um recorte espaço-temporal dos traços herdados e construídos socialmente. 

A essa notação ainda são adicionados os sentidos de cultura como acúmulo de bens de 

natureza artística (cultura apresentada em museus e galerias de arte), próprio do capitalismo, e 

o de cultura como algo localizado e ligado a recortes sociais específicos. Eagleton, por sua 

vez, formula a ideia de que esse conceito perde-se em meio a definições rígidas, sendo melhor 

compreendido através de um viés que foge da naturalização. A cultura para ele é, em essência, 

relacional e negociada e para essa pesquisa algo perpassado por espaço, vivência e Ethos. 

É nesse ponto que as noções apresentadas convergem. O espaço social, como descrito 

por Lefebvre (1991) é mediado entre as práticas do físico e as ideias do mental, um construto 

social. As vivências, para Nietzsche, são individuais e fruto da relação entre o que o indivíduo 

experimenta no mundo e o que resulta disso em seu plano (est)ético. O Ethos, como descrito 
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por Geertz (1953), estabelece-se a partir de conteúdos relacionados entre as práticas concretas 

da visão de mundo e o que delas resulta de simbólico e vice versa. Tomar a cultura como uma 

etapa mais densa dessa mesma dinâmica, considerando o já exposto com base na visão de 

Eagleton (2005) é um passo lógico sustentado pelo referencial. A noção de cultura tomada na 

pesquisa não está nas coisas que ela gera, mas eu seu movimento. Ela pode ser observada, 

mas não contida em seus produtos. Como o poder para Foucault, ela migra e se move. 

Estabelecer a ideia de cultura é essencial para compreender a quebra Pós-Moderna, 

quando o aspecto relacional funda-se no excesso de fluidez e a falta das estruturas então tidas 

como essenciais. Eagleton é um crítico ferrenho dessa noção de cultura, considerando-a uma 

falácia ou engano, o que não o impede de cunhar uma das melhores percepções a seu respeito. 

  

1.3.1 A CULTURA PÓS-MODERNA 

A cultura Pós-Moderna, como sugere o prefixo, tem relação direta com a Moderna. 

Ela é o contexto que acontece em seguida ou, no entendimento de muitos pesquisadores, um 

estágio distinto da Modernidade em que mudanças causadas pela tecnologia acentuam alguns 

de seus processos, mas ainda são parte dela. A cultura Moderna é estabelecida em torno do 

Iluminismo, pautada pelos discursos da racionalidade e da universalidade e pela ideia de que o 

processo civilizatório deve ser um movimento perene. Ela abraça o capitalismo ao confrontar 

o poder aristocrático apoiado na Igreja e, assim, tanto forma-se ao seu redor quanto ajuda a 

dispersá-lo pelo mundo através de seu movimento de expansão colonialista. 

Funcionando através de suas poderosas instituições e movida por um senso de apelo à 

razão humana, a cultura Moderna apresenta aspectos ambivalentes de liberdade e controle, de 

velocidade e acúmulo. Nela se propõe a libertação do homem das superstições, ao mesmo 

tempo em que isso se obtém com o controle de seu tempo e de seu corpo através da disciplina 

das escolas e quarteis. A ciência permite possibilidades de mobilidade antes impossíveis, mas 

o capitalismo da época ainda está focado nos valores medievais de bens e relações duráveis. 

As estruturas básicas por trás dessas práticas são chamadas de metanarrativas por 

Lyotard (1984), grandes construções de sentido que orientam os planos discursivo e concreto 

da época com clareza. Essas narrativas dão forma ao espaço físico e mental, ajudando no 

surgimento de cidades e indústrias, na consolidação de leis e constituições, na promoção de 

programas de ensino profissional. Como já visto, essas criações ressoam de volta no espaço 

social e novas formas de vivência estabelecem-se a partir delas. A vigência da Modernidade é 

consolidada a partir dessa rede de discursos e práticas estabelecidas em volta do capitalismo, 

da tecnologia, do nacionalismo e da ascensão da racionalidade ao topo dos valores humanos. 
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Essa dinâmica, desemboca nas duas grandes guerras mundiais do século XX, causadas 

em parte por causa do cisma ideológico em torno da ideia de cultura. Tanto o conflito material 

quanto o ideológico promovem nos pensadores um acentuado senso de desânimo em relação à 

Modernidade e seus discursos totalizantes que dá início ao questionamento dessa forma de 

cultura. A tecnologia, por outro lado, continua se desenvolvendo a despeito, ou por causa, das 

guerras e sua influência, em especial a dos meios de comunicação de massa, se faz sentir no 

movimento de abandono de um paradigma e erupção de outro. 

A narrativa de universalização cultural teria falhado com as grandes guerras e, nesse 

contexto, o problema do colonialismo acentua-se. A cultura estabelecida de cima para baixo e 

como algo valorativo que se leva aos que não a possuem mingua, surgindo opções locais para 

o conceito alinhadas às vivências de cada povo e local. Esse contexto de quebra origina, em 

teoria, a Pós-Modernidade. Lyotard (1984) é um dos primeiros a dizer que ela configuração é 

um processo diferente da Modernidade e não uma instância nova e acentuada do mesmo 

projeto. Instaurada em meados do século XX com o ocaso das metanarrativas e a ascensão das 

micronarrativas locais, a Pós-Modernidade parece marcada por uma nova dinâmica. 

Algumas implicações dessa mudança são analisadas no capítulo 2. Por ora, interessa a 

substituição do contexto Moderno por um novo pautado em signos considerados vigentes até 

hoje, calcados na transitoriedade e na busca pelo prazer. Segundo Bauman, que é inconstante 

na adoção do termo Pós-Modernidade e cunha o seu próprio - Modernidade Líquida - para 

tratar esses temas próximos, diversas mudanças são observáveis nesse recorte, que tem como 

aspecto essencial a efemeridade. Na vigência dessa cultura móvel e líquida, os discursos são 

rapidamente contestados e substituídos através das pressões advindas do capitalismo seus 

atores, propagadas com velocidade em especial pelos meios de comunicação. 

Esse caráter negociável e maleável é o ponto aqui enfatizado. A cultura deixa de ser 

percebida como um recurso ou valor, perde seu caráter definidor e passa a ser abordada como 

processual e transitória. Essa mudança de concepção, operada no seio da intelectualidade, 

reflete as formas de relação possibilitadas pelas mudanças no campo tecnológico e também se 

faz refletir nos discursos que emanam da academia. Mesmo sob críticas de muitos de seus 

pares, os defensores da noção de Pós-Modernidade ganham, em parte pelo que Eagleton 

chama de um bom “conhecimento das ruas”, a atenção e a admiração da mídia e, com isso, 

ganham influência perante as discussões socioculturais que se iniciam desde então. 

O processo que dá origem à Pós-Modernidade remonta a um período anterior ao pós 

guerras do século XX, o momento em que ele pode enfim ser visualizado. Essa cultura não se 

instala de repente, como se um interruptor fosse acionado, tampouco se estabelece por 
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completo em todos os lugares do mundo ou em todos os aspectos da vida. Dessa forma, é 

evidente que um movimento de mudança tão radical, como este pode ser considerado, precisa 

emanar de fatores mais complexos. 

O projeto Moderno, desenvolvido no Ocidente europeu, influenciou todo o mundo 

através do contato com os valores de universalidade que originam a expansão colonizadora. 

Esses encontros geraram fragmentações e conflitos locais que promoveram movimentos de 

mudança de naturezas distintas, acentuando o questionamento particularizado que acelerou a 

ruptura com os discursos da Modernidade. Paralelo e concomitante a este movimento, uma 

querela teológica localizada no cerne da Igreja Católica fica latente e atuante durante séculos 

e Eagleton (2000) percebe nela o provável gérmen do contexto cultural Pós-Moderno. 

A partir do século XV, com as mudanças socioculturais resultantes das Cruzadas e 

do Renascimento Comercial, teria se iniciado no seio da instituição religiosa um debate sobre 

a real onipotência de Deus que culminaria, séculos depois, em uma mudança de percepção da 

realidade como um todo. Essa mudança, operada no então centro imaginário e simbólico 

daquela sociedade, teria se espalhado por diversas instâncias do pensamento e da arte, uma 

vez que ciência e filosofia eram matérias dominadas pela Igreja, e influenciado a cultura como 

um todo por causa do próprio peso cultural então exercido pela Igreja. 

Em termos simples, a noção medieval da onipotência total de Deus, com um destino 

traçado para cada mortal desde o nascimento e o milagre como algo raro reservado aos santos, 

garantia um mundo estável, ideal à forma política do medievo. A visão proposta num cenário 

de mudanças, não por acaso estabelecido a partir de um ponto de contestação, enxergava no 

livre arbítrio um papel maior do que o anteriormente considerado, colocando a onipotência 

primária de Deus em cheque. Isso aumentava seu papel de intervenção e agência, fazendo do 

milagre algo mais frequente e, de certa forma, disponível como um recurso cultivável pelo 

merecimento. Essa é uma mudança profunda na própria estrutura do que se considera real. 

 Segundo Eagleton, a cisão mostra o início de uma conceituação de mundo maleável, 

em que o onipotente Deus seria percebido, a partir de então, como particularista, atuante no 

cotidiano e não potente e onisciente de um Todo originalmente perfeito. O choque entre essas 

visões eclode no cisma protestante, posição que entende um Deus intervencionista, inclusive 

rastreável, em uma realidade menos sólida que acompanha as revoluções europeias. 

O protestantismo torna-se a base ética para o sistema capitalista (WEBER, 2004) e 

este se sobrepõe ao modo de produção feudal, relacionado ao mundo de estamentos católico. 

As culturas Moderna e Pós-Moderna, a segunda em especial, encontram no capitalismo a 

estrutura que apoia toda a sua gama de práticas. Em parte originado na busca de respostas 
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capazes de restaurar a fé dos rebanhos em um contexto mudanças velozes em uma sociedade 

relativamente coesa durante séculos, o capitalismo recodifica uma visão de realidade possível 

e é adotado mundo afora graças ao processo de globalização descrito por diversos autores, 

entre eles Lipovetsky (2011), que torna discursos locais em eventos globais. 

A tecnologia ajuda a difundir a noção de uma realidade maleável em conjunto com 

uma nova conformação cultural e religiosa focada no indivíduo. Essas mudanças contém a 

semente das contestações de metanarrativas apontadas por Lyotard, que define a Pós-

Modernidade como um contexto de “(...) incredulity towards metanarratives” 60  (1984, 

introdução) em que o conhecimento deixa der ser um bem em si mesmo para se tornar algo 

que se pode vender (idem, p. 4-5). A concepção de um mundo que deveria apenas ser 

contemplado foi substituída pelo de uma realidade que precisa ser conhecida e inventada, um 

passo que culmina na noção volátil, personalizada e afeita ao consumo da Pós-Modernidade.  

Esse é o entendimento de cultura que ancora a pesquisa. Ele emana de noções antigas 

- daquilo que é cultivo, civilizatório e parte da alma – para algo negociado e fluente através de 

signos, mediado pelo capitalismo. Os pormenores são apresentado adiante no trabalho, por ora 

basta a noção de que, até agora, é possível estabelecer a cultura como um processo que sofre 

ressonância de instâncias simbólicas diversas e é afetado pela natureza do espaço, que é o 

elemento básico para a constituição das vivências. Essa noção permite abordar a virtualidade 

e compreender sua relevância na cultura contemporânea, uma vez que ela é estabelecida em 

espaços de natureza própria e oferece, portanto, possibilidades próprias. 

 

 

1.4 VIRTUALIDADE SEGUNDO BAUDRILLARD 

O significado arcaico de virtualidade está ligado às noções de virilidade e virtude, que 

se exprimem na raiz etimológica da palavra. Estas noções ligam-se a potência, integridade e 

força em culturas alicerçadas em torno do espaço físico e seus desafios, mas com um espectro 

intangível. É uma força que tem efeitos duradouros, até mágicos, ligado tanto à resiliência e 

ao talento físico quanto a uma ideia de fibra moral. Essa noção, hoje em desuso, liga-se a uma 

postura de potência que ecoa para o futuro, algo próprio de líderes e lendas.     

Em sua forma contemporânea, o termo pode ser compreendido em duas vertentes, uma 

com base na compreensão latina e outra na forma anglo-saxã. A latina está ligada à ideia de 

virtualidade em sua relação com uma ideia de realidade, o virtual sendo um contraponto ou 

outro lado do que existe de forma atual. A anglo-saxã é focada na noção de efeito, do virtual 
																																																													
60 “(...) incredulidade perante metanarrativas”. (Tradução livre do autor deste trabalho) 
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como algo inexistente de forma concreta mas que, pela sua estrutura ou pelo que causa no 

mundo, essencialmente pode ser considerado verdadeiro. A latina está no campo da ideia e 

dos planos futuros, como algo a ser concretizado; a anglo-saxã apresenta-se como algo etéreo 

e que só pode ser compreendido de forma indireta, mas que tem potência.  

A noção latina, mais usual, emana da abordagem aristotélica do virtual como algo em 

potencial, um porvir que se manifesta em contraste com a realidade presente. A anglo-saxã 

tem maior alinhamento com a noção nietzschiana, que toma a virtualidade como uma possível 

natureza transcendental do ser ou das coisas que independe de forma ou concretude. Há ainda 

a abordagem semiótica, uma noção atrelada ao jogo entre significantes e significados que 

estabelece o virtual como uma etapa de transição e tradução entre os polos. Essas abordagens 

clássicas embasam uma série de outras mais contemporâneas que poderiam ter sido utilizadas 

na pesquisa. Mesmo não utilizadas, vale sua menção. 

Deleuze parte do entendimento aristotélico e trata o virtual como uma espécie de fonte 

para porvires diversos da cultura e do ser humano, estabelecendo uma complexa relação entre 

ideal e real. Lévy foca-se no aspecto otimista do tema com sua elaboração das tecnologias da 

inteligência, para as quais a natureza maleável da virtualidade é um meio ótimo. Castells toma 

a virtualidade em sua faceta informacional, buscando delinear os fluxos de conteúdo nas redes 

de informação para medir sua influência social. Essas compreensões, sólidas e relevantes que 

são, não oferecem subsídios para a pesquisa como articulada, seja por uma simples falta de 

contato com alguns dos temas de interesse ou por uma abordagem considerada menos crítica. 

Baudrillard alinha as variantes clássicas semiótica e de Nietzsche em uma construção 

que se relaciona com os temas aqui perseguidos, em especial a face comunicacional da cultura 

Pós-Moderna. A virtualidade não seria uma novidade tecnológica, mas uma instância alinhada 

às noções de tempo e espaço. Traçar planos para o futuro exige o estabelecer de um espaço 

mental virtual. A arte é uma incursão na virtualidade pelo simbólico. As formas espirituais 

que separam um reino físico de outro espiritual eterno são virtuais, amparadas em cenários 

intangíveis que adicionam significado aos dados sensoriais e à cultura. A intenção é delinear a 

natureza transitória da virtualidade em termos claros, enfatizando suas possibilidades teóricas. 

 Seu conceito é desenvolvido em temáticas pontuais61 (1990; 1994; 1996; 2000) das 

quais é possível depreender uma linha: a matéria é tida como o real, o original; o homem 

codifica a matéria via descrição textual e imagens, criando conteúdo simbólico; esse conteúdo 

torna-se referência para a elaboração de conteúdos novos; a tecnologia substitui etapas desse 

processo; o conteúdo passa a ser produzido sem referência na matéria e isso dá origem a 
																																																													
61 Dentre elas a clonagem humana, a preservação de culturas tidas como primitivas em reservas ambientais isoladas e outras. 
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imagens que emanam de códigos e equações matemáticas que têm a aparência do físico, mas 

sem relação direta com ele. Essa é, em termos simplificados, a passagem do físico para a 

representação, da representação para a simulação e desta para a virtualidade. 

A representação é a transcrição direta do físico para a forma de conteúdo. Uma maçã 

descrita ou desenhada em detalhes, mesmo essa palavra lida nesse documento, emana do real 

e essa noção passa a existir no espaço de representação. Essa é a primeira etapa e, como tal, é 

a mais primitiva e livre. A descrição da maçã em palavras é um ato que tenta apreender algo 

do espaço físico, acessível aos sentidos, em uma forma simbólica e acessível ao contato com 

outros símbolos. Uma pintura, mesmo acessível aos sentidos, funciona de forma semelhante, 

pois não se trata de uma recriação inteira do objeto original, apenas de sua aparência. 

A simulação ocorre nos meios de comunicação, disponibilizando a imagem ou ideia 

de forma global. Trata-se de conteúdo dispersado dando origem a conteúdo referencial, o que 

cria formas ideais que rodam a cultura. Podem existir variações para a imagem ou ideia, mas 

elas derivam do contato com o real traduzido em símbolo, no caso imagem ou texto. É assim, 

por exemplo, com a televisão e o cinema, com as revistas. O que não é registrado diretamente 

é simulação, o caso da ‘imagem da imagem’. A prevalência da simulação dá origem ao que 

Baudrillard chama de simulacro (1994), que pode ser compreendido como uma camada ampla 

e coerente de simulações que preenche o real e passa a ser compreendida como seu sinônimo. 

A relação entre representação e simulação é direta, sendo uma reflexo da outra, e 

ambas são parte de um trajeto que conduz à instância do virtual. Segundo Baudrillard: 

 
“Representation stems from the principle of the equivalence of the sign and 
of the real (even if this equivalence is Utopian, it is a fundamental axiom). 
Simulation, on the contrary, stems from the Utopia of the principle of 
equivalence, from the radical negation of the sign as value, from the sign as 
the reversion and death sentence of every reference. Whereas representation 
attempts to absorb simulation by interpreting it as a false representation, 
simulation envelops the whole edifice of representation itself as a 
simulacrum.”62 (1994, p. 6) 

 
Este é um primeiro indício do que o autor entende por virtualidade. Enquanto o que é 

do âmbito da representação mantém vínculo de equivalência com o real, na simulação essa 

relação muda. A representação significa o real e coexiste com ele, a simulação substitui a 

representação e se apresenta como simulacro, a imagem da imagem que passa a ser percebida 
																																																													
62 “Representação brota do princípio da equivalência do signo e do real (mesmo que essa equivalência seja Utópica, ela é um 
axioma fundamental). Simulação, ao contrário, brota da Utopia do princípio de equivalência, da negação radical do signo 
como valor, do signo como reversão e sentença de morte de toda referência. Enquanto a representação tenta absorver a 
simulação interpretando-a como uma falsa representação, a simulação envolve o edifício inteiro da representação em si 
mesma como um simulacro” (Tradução livre do autor deste trabalho)  
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como a forma verdadeira do mundo. Considerando o real como o físico e o signo como o 

conteúdo, nota-se que Baudrillard enxerga nessa relação um embate entre instâncias diversas 

operado na própria forma de abordar a realidade. A Utopia a que ele se refere é próxima ao 

espaço mental e está em lados distintos nos dois fenômenos. 

A tecnologia complexifica essa relação. Na reprodução seriada de imagens ou na sua 

captura por meio da fotografia, por exemplo, não é mais o homem que faz a transcrição, ela é 

operada por dispositivos que executam a tarefa de forma automatizada. O elo com o objeto 

original se enfraquece, mas ainda se mantém pelo fato de o conteúdo ser originado no real, 

como na imagem captada pelo processo da luz invadindo a chapa sensível na fotografia. O 

lastro mantém-se apesar da etapa processual tecnológica, que apenas facilita a disseminação 

do símbolo pelos meios de comunicação, promovendo uma dinâmica de fácil reprodução do 

conteúdo através da padronização dos suportes midiáticos63. 

Nesses processos, algo material é transcrito para o plano mental e isso dá origem a 

efeitos no espaço físico, gerando produtos e interações novas. O virtual, até aqui, pode ser 

definido como um local onde o simbólico acontece, esse espaço de transição. A virtualidade 

se manifesta plenamente, segundo Baudrillard (2000), quando esse processo de criação de 

símbolos e imagens passa a ser realizado através da tecnologia em todos os seus detalhes, o 

que enfraquece a sua relação com o espaço físico. O resultado é que a relação entre matéria e 

símbolo passa a se pautar apenas ao redor de uma aparência tecnicamente perfeita e não mais 

do afeto que é parte do espaço mental humano, pois o produto é feito por um ente artificial. 

Nesse estágio, a computação gráfica permite que se crie imagem a partir de equações 

matemáticas, estabelecendo uma dinâmica na qual conteúdos (números, programas, teorias 

eletrônicas) são matéria prima para construções intangíveis com aparência de real. Algo com 

a aparência de uma maçã pode ser construído através de equações que originam formas e 

curvas, volume, cores, texturas, nuances e todo tipo de dado imagético similar aos que os 

sentidos captariam no espaço físico, só que gerado via processamento computacional. 

Esse percurso evidencia a estrutura da virtualidade segundo Baudrillard. Ela é uma 

instância simbólica formada por conteúdos que emanam do espaço físico em algum momento, 

mas que são codificados em tantas camadas e etapas que o elo se perde. O espaço físico 

continua sendo uma base referencial, mesmo que longínqua nesse afastamento, pois dele 

																																																													
63 Essa é uma discussão paralela, mas que vale ser mencionada: a etapa tecnológica, para Baudrillard, tem mais influência no 
aspecto logístico do signo do que em sua produção. A simulação manifesta-se de várias formas, mesmo na prática artística de 
se copiar um quadro pintando-o novamente, mas o processo automático da prensa, da fotocópia, da fotografia, entre outros, é 
capaz de realizar esse passo com maior velocidade e semelhança da cópia, aumentando a presença do simulacro sem, de fato, 
modificar essencialmente sua importância ou funcionamento interno. Não é um fenômeno distinto, apenas a aceleração de um 
grande processo de construção da camada que ele chama de ‘hiperreal’. 
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emanam coisas que parecem fruto da pura imaginação e especulação, como bestas fantásticas 

e cenários de ficção científica em jogos eletrônicos. A imaginação é o limite da virtualidade e 

fatores sociais e estéticos estabelece esse denominador comum. Ainda assim, essas questões 

de verossimilhança não são suficientes para reestabelecer o elo entre real e símbolo.  

A virtualidade assim elaborada é baseada na ideia que Baudrillard (1990) desenvolve 

para o que ele chama de sedução fria, mediada pela tecnologia. Essa forma de sedução, que se 

diferencia da ‘ritual’ por se manifestar através do encantamento dos monitores de televisão e 

da distância dos telefones, cativa pela aparência, mas carece de profundidade. Ela encanta por 

algum tempo com uma forma lúdica de entretenimento, mas não oferece possibilidades de 

‘reversão’, um conceito próximo ao de vivência para Nietzsche no sentido de descrever algo 

que acontece com o indivíduo que tem potencial para modificá-lo. A sedução fria, ou suave, é 

uma forma de apreciar o mundo que não coloca nada em jogo, seja para perder ou ganhar. 

Essa dinâmica é facilmente percebida no processo de tradução do físico para a forma 

simbólica representativa, depois para a imagem transmitida pela mídia, depois para a imagem 

formada por outras imagens e, enfim, pela imagem construída por algoritmos e programas. O 

espaço físico, onde estão as coisas materiais, é onde a vivência acontece tradicionalmente, 

onde os conteúdos do espaço mental se unem à facticidade das leis físicas para gerar o espaço 

social. O espaço de representação, virtual, só pode ser, por sua vez, acessado através de telas e 

símbolos. Nada do que se vê está, de fato, em disputa pois é intangível, apenas aparência 

Ao mesmo tempo, acessar estes espaços onde esses símbolos estão e a virtualidade se 

manifesta é feito a partir do espaço físico. Existem condições materiais para tal, é necessário 

um meio para interagir com o conteúdo gerado pelo computador. Para operá-lo é preciso uma 

base também material e financeira, o que pressupõe seguir normas sociais e isso, por sua vez, 

possibilita o estabelecimento de vivências. Mesmo que o que se opera no virtual não traga, em 

si, vivência, as condições que envolvem esse contato estão situadas no mundo real, afetadas 

pelas condições do espaço físico e pelas ideias do que se formam no espaço mental. 

O hiper-real, que Baudrillard define (1994, p.3) como a sobreposição de imagens que 

recobre a realidade, se dá na mente quando imaginamos o espaço físico e formamos narrativas 

pessoais ou materializamos ideias através de teorias. No virtual tecnológico, tal operação tem 

forma visível e o conteúdo passa a ser acessível nesse espaço de representação materializado 

pelas telas, no caso as dos jogos eletrônicos. Esse espaço artificial e moderadamente interativo 

é uma manifestação clara do virtual, possível de observar e problematizar, gerado através de 

equações matemáticas, construído em todos os seus menores detalhes e, mais importante no 

âmbito da pesquisa, interativo, capaz de responder a ações e comandos do real. 
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Essa manifestação de fatores, que vai da transcrição de elementos do espaço físico à 

criação de espaços virtuais com o quais se pode interagir, é o objeto principal da pesquisa. Ao 

se estabelecerem como algo acessível aos sentidos, os espaços virtuais deixam de ser simples 

instâncias etéreas e tornam-se algo mensurável. A partir da concepção de jogos eletrônicos 

como bens culturais, as relações diretas ou indiretas que as pessoas estabelecem com eles têm 

potencial para modificar a cultura ou, de acordo com Baudrillard (2000), até substituí-la: 

 
“In the past the virtual was intended to become actual: actuality was its 
destination. Today the function of the virtual is to proscribe the actual. 
Virtual history is here in place of real history; the information-replica stands 
for, stands in for, the definitive absence of that real history.”64 (p. 50) 

  
Essa afirmação é feita com relação aos processos midiáticos e tecnológicos vigentes 

a partir da década de 1990, ficando clara a posição de que a virtualidade assim manifesta pode 

transbordar seu sentido original e humano para recobrir a realidade, mesmo a história, com 

significados diferentes. A virtualidade, contudo, precisa da base material para se estabelecer, 

pois ela só se constitui através da relação entre físico e símbolo. É a partir da comparação e da 

escolha entre um e outro que ela se distingui - caso prevaleça por completo, o virtual torna-se 

indistinguível do real e, portanto, vazio. Essa natureza que se apoia na relação entre símbolo e 

físico dá ênfase ao aspecto de artifício, explicado a seguir. 

 

1.4.1 O PODER DE SEDUÇÃO DO ARTIFÍCIO 

A noção usual para o termo artifício está ligada à de um método ou habilidade para se 

conseguir algo, seja através da criação ou elaboração de um objeto ou através de coisas como 

astúcia, mentira e fingimento. Na raiz da palavra está o mesmo componente de arte, ligado ao 

sufixo relacionado a ofício. Dessa forma, é possível inferir que o artifício seja algo oriundo de 

processos, que demanda estratégia ou conhecimento para ser implementado e que pode se 

relacionar com um aspecto de ilusão, engano e, portanto, aparências. 

Na virtualidade tecnológica, o artifício apresenta-se como artificialidade e processo. 

Os espaços virtuais dos jogos eletrônicos são construídos para fins específicos, lúdicos com 

conotação comercial e narrativa, a partir de um ponto vazio através de equações matemáticas 

da computação gráfica. Eles não emanam diretamente do real, ainda que possam ser criados 

para se parecer com ele, e precisam ser definidos em os seus aspectos mais elementares para 

que sejam coerentes e acessíveis. Isso faz deles objetos artificiais feitos com um propósito. 
																																																													
64 “No passado, o virtual era destinado a se tornar real: realidade era seu destino. Hoje, a função do virtual é proscrever o real. 
A história virtual está aqui no lugar da história real; a informação-réplica significa, defende, a ausência definitiva da história 
real” (em tradução livre). 
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Os espaços dos jogos são construídos com elementos visuais atrelados a regras de jogo 

que simulam leis físicas em vários aspectos relevantes. É preciso definir os limites do espaço, 

definindo o que será chão e o horizonte, por exemplo. A força gravitacional e os mecanismos 

de contato e colisão atuantes sobre os objetos e avatares em movimento na tela, a estética e 

uma série de detalhes do tipo precisam ser decididos e implementados para que a ilusão de um 

espaço virtual coerente se faça. A computação automatiza parte do processo, oferecendo 

opções selecionáveis em menus contextuais e outras interfaces, mas mesmo com essa 

automatização é necessário cuidado e elaboração com uma série de variáveis. 

Ao mesmo tempo que é trabalhoso, pois precisa ser instituído em etapas ao invés de 

vir pronto e acessível como o espaço natural, o espaço virtual é fluído e maleável, existindo 

em um contraste direto com as especificidades e dificuldades do físico, naturalmente lento e 

custoso para alterar. O virtual é personalizável, o que se define e cria nele pode ser movido, 

trocado e reconstruído rapidamente e sem custos extras. O que se vê no físico é degradável, 

difícil de reparar, imperfeito e falível, já o que se vê no virtual pode ter a perfeição imagética 

das fórmulas matemáticas traduzidas em aparência, pode ser tão durável ou frágil quanto se 

queira, veloz ou lento quanto for interessante à estética final. 

Além e importante para a cultura Pós-Moderna, no virtual mesmo o horrendo tem a 

beleza das coisas criadas como artifício65. O belo pode ser mais real do que o próprio real, a 

imagem é alterada num piscar de olhos e o espaço não é empecilho ou perigo e sim palco de 

prazer, ao contrário das percebidas como arriscadas vivências do espaço físico. O encanto de  

um espaço que se apresenta dessa forma envolve uma parte de admiração pelo trabalho do 

artifício, de contemplar algo feito a partir do nada, e outra de imersão consciente em uma 

ilusão. Existe algo de arte no esforço, mesmo que seja automatizada, e existe uma aparência 

de leveza e liberdade mesclada a conteúdo estético que o real é geralmente incapaz de prover. 

O aspecto de artifício presente na virtualidade manifesta traços do embate entre o Belo 

e o Sublime que Kant propõe em sua Crítica da faculdade do juízo (1995). Segundo o autor, o 

Belo está na aparência das coisas, sendo agradável o contato com ele por uma noção de prazer 

sensorial, mas essa experiência seria incapaz de causar grande impacto. O Sublime, por outro 

lado, é transcendental e significa o mundo e a cultura de maneira intensa. O Belo estaria nas 

formas artísticas menores, na sedução do corpo e do ornamento, enquanto o sublime estaria na 

natureza e sua grandiosidade, no senso de fascínio e temor que ela evoca nos homens. 

																																																													
65 Baudrillard (1990) trabalha a ideia de que a aparência das coisas virtuais transcende o seu conteúdo estético, Isso significa 
que mesmo imagens que teriam a aparência grotesca e aterrorizante, como monstros ou corpos desmembrados, adquirem um 
grau de encantamento quando apresentadas na instância virtual, pois aí elas estão deprendidas de seu contexto natural e são 
tomadas como uma manifestação simbólica pura, capaz de fascinar apesar do horror que significam. 
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O belo do artifício é muito próximo do Belo kantiano, das criações próprias do espaço 

de representação de Lefebvre e, como tal, bem encaixado na cultura veloz Pós-Moderna. Por 

outro lado, o Sublime estaria no mundo que o artifício da virtualidade tenta reconstruir através 

de jogos e filmes com signos. A aparência pode ser apreciada, mas suscita apenas encanto e 

não fascínio real. Em termos de Baudrillard, que tem uma leitura própria de Kant, o Belo que 

se constrói no virtual é próprio da sedução suave estabelecida através das interações mediadas 

tecnologicamente, como as dos jogos eletrônicos. O Sublime estaria na sedução dual, ritual, e 

é a força que move os indivíduos e as pessoas, instando-as a ressignificar seus atos e escolhas. 

Sendo os jogos eletrônicos manifestações da virtualidade, porém, é coerente pensá-los 

como bens culturais desejáveis aos indivíduos mutáveis da consumista cultura Pós-Moderna. 

Sua natureza ligada ao Belo, ao entretenimento, a formas de vivência novas e à manifestação 

tecnológica de um momento cultural conturbado ligam-se ao aspecto interacional que permite 

estabelecer uma conexão com o plano simbólico através de gráficos computacionais e ações 

físicas, tornando-os relevantes ao Ethos contemporâneo a ponto de promover vivências. Para 

entender melhor como esses elementos se manifestam e abalizar a problematização acerca de 

como isso impacta a cultura, é preciso descrever esses jogos, o que será feito a seguir. 

 

 

1.5 JOGOS ELETRÔNICOS: DESCRIÇÃO 

Os jogos eletrônicos fazem parte de uma gama de entretenimentos surgidos a partir do 

desenvolvimento das tecnologias audiovisuais e eletrônicas. Eles são produto de uma mescla 

de conceitos e técnicas de literatura, cinema, televisão e teorias de jogos lúdicos, como as 

práticas rituais de encenação mítica descritos por Huizinga (2000). Dispersados através dos 

canais midiáticos Pós-Modernos, eles fazem parte do universo referencial da cultura pop. 

Sua forma mais básica organiza-se ao redor da interação de um ou mais jogadores com 

imagens em monitores. Eles reagem a contextos apresentados na tela apertando botões 

específicos em um aparelho eletrônico chamado controle que fica, geralmente, em suas mãos. 

Cada botão ou combinação deles ativa uma ação específica realizada pelo avatar66 controlado 

pelo jogador, causando resoluções e novas situações no espaço de jogo. O jogo se estabelece 

nessa dinâmica de contextos que são decodificados visualmente, implementação de comandos 

para realizar ações através dos avatares, resoluções parciais e novas situações. Isso pode vir 

acompanhado ou não de uma narrativa de diversos graus de complexidade e temas/estéticas. 
																																																													
66  Nome padrão para corpo representacional do jogador dentro do espaço de jogo. Ele pode ser um herói, um carro, um 
monstro, uma figura geométrica ou qualquer outra forma/construção adequada ao contexto e universo temático do jogo. Sua 
característica definidora é que o jogador tem controle sobre suas ações, acionadas pelos comandos inseridos no controle. 



 47 

Esses temas são costumeiramente alinhados aos da mídia de massa, em especial a de 

entretenimento. Jogos de sucesso costumam ser histórias interativas com narrativas simples, 

como um herói que precisa resgatar uma princesa ou salvar o mundo acompanhado de seus 

leais amigos. Ele é controlado pelo jogador, que pode ou não influir nas ações dos outros 

personagens dependendo da estrutura do sistema de jogo. Títulos contemporâneos se baseiam 

em narrativas mais complexas, com nuances de romance e possibilidade de escolher pelo lado 

da vilania, com variedade de opções e atividades para se realizar. A experiência não varia 

muito, contudo: um protagonista com seus recursos e habilidades enfrenta obstáculos em um 

ambiente virtual, recebendo prêmios simbólicos e poderes a cada vitória. 

Outros jogos se baseiam na reprodução de esportes populares, como futebol e tênis, ou 

em corridas automobilísticas, com diversos graus de realismo gráfico proposto. A tecnologia 

de comunicação de dados, em especial a internet, tornou possível que jogadores compitam em 

lugares distantes, cada um em seu monitor e seu controle mesmo que em países diferentes, um 

fator de dispersão da experiência e de popularização de algumas formas de jogo. Títulos com 

temáticas de ação (aos moldes dos filmes de guerra ou agentes especiais de Hollywood) são 

os mais jogados dessa forma, mas os de esportes e alguns de ação e história rica em cenários 

fantásticos também o são. A variedade de sistemas de jogo e formas de controle é grande. 

A ação física do jogador está em reconhecer situações e apertar botões em momentos 

certos para vencer os desafios sequenciais, salvo sistemas recentes que usam tecnologia de 

sensores infravermelhos para transformar ações mais amplas do corpo dos jogadores, como 

movimentos de braço, em comandos para os avatares. A interação de maior complexidade se 

dá dentro do espaço virtual representado visualmente no monitor, em que uma sequência de 

problemas e soluções, com prêmios de natureza simbólica e prática conferidos ao desempenho 

do jogador, realiza-se diversas vezes. A dificuldade é crescente e existe a inclusão periódica 

de comandos novos disponíveis, visando manter o frescor da experiência por mais tempo. 

O conteúdo das narrativas não é analisado nessa pesquisa, que estuda a relação entre a 

cultura e a virtualidade em termos processuais. Essa é uma discussão importante, uma vez que 

jogos eletrônicos, como bens culturais, são influenciados por temas de grande ressonância e 

que ajudam a cristalizar discursos, sendo importantes na disseminação de práticas com efeitos 

socioculturais e econômicos. Minha intenção, contudo, é analisar o tema em uma angulação 

macro, com foco no aspecto cultural e no papel que os jogos eletrônicos, como manifestações 

da virtualidade, têm na cultura em um espectro amplo. Esse tipo de abordagem foca-se mais 

em um aspecto operacional da comunicação do que na mensagem. 
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Por isso a escolha de descrevê-los a partir do método tipológico67, procurando o que é 

essencial e intrínseco à natureza do jogo eletrônico, e não o enfoque em conteúdos, que têm a 

sua ressonância própria em questões ligadas às representações de gênero, raciais e outros. O 

aqui proposto é que, independentemente das narrativas usadas para a criação dos universos 

referenciais e temáticos dos jogos, que podem ser tão ou mais variados que os do cinema e da 

literatura, esses bens culturais são relevantes pois através deles os indivíduos tomam contato, 

portanto abrem-se a vivências, com novas configurações espaciais e formas de interação e 

resolução de situações no âmbito virtual, o que gera um impacto na cultura. 

Segundo Aarseth (2000), os jogos eletrônicos são, em essência, o que ele denomina de 

“alegorias de espaço”. Por trás das narrativas, estéticas e comandos de cada jogo específico, o 

que eles sempre oferecem são formas de movimentação (geralmente do avatar, algumas vezes 

do próprio jogador) diferentes em espaços e ambientes diferentes representados na tela. Toda 

mecânica de jogo é implementada através de conflitos e fases onde o espaço é tanto um meio 

quanto um recurso para vencer os desafios do sistema ou outros jogadores. O espaço virtual é 

estabelecido e modificado pelas ações do jogador e estar e agir nele é, em si, o jogar. 

Ao mesmo tempo, os jogos eletrônicos representam o que Aarseth (1997) chama de 

“texto ergódico”, apropriando-se de um conceito da literatura. Essa definição significa que o 

que acontece no ambiente e na sequência de um jogo eletrônico tem um tanto de material pré-

estabelecido, como os conteúdos estéticos e as regras previamente definidas (como discutido 

no subcapítulo 1.4.1), quanto uma dose de aleatoriedade que apenas se completa a partir da 

ação do jogador. Dessa forma, é sempre obrigatório que o jogador conduza o seu avatar para 

um determinado local do espaço virtual e realize uma certo tipo de ação ali para vencer em 

qualquer tipo de jogo, mas os passos específicos para que essa condição mínima se dê podem 

variar. O caminho até os pontos demarcados do jogo são variáveis, escolhidos pelo jogador. 

Essa dupla natureza, espacial e ergódica, da experiência torna o jogo algo desejável e 

lúdico, pois ele é razoavelmente imprevisível e mutável mesmo dentro de suas restrições. O 

espaço virtual de cada jogo pode ser explorado e conquistado de formas diferentes a cada vez 

que o jogo é jogado. Mesmo que essa variação seja pequena e que as condições para a vitória 

quase sempre se mantenham, existe um elemento de liberdade que conclama a experimentar, a 

tentar novas abordagens. O aspecto ergódico potencializa essa faceta, pois é possível que a 

narrativa interna de uma sessão jogada seja única e especial para cada jogador, mesmo que a 

resolução seja a mesma em todos os casos. 

																																																													
67  Sem o necessário estabelecimento de um tipo ideal, serão analisadas apenas algumas estruturas essenciais do objeto e suas 
características que se repetem e podem, portanto, ser tomadas a partir de uma visada cultural. 
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Existe, ainda segundo Aarseth (2007), a possibilidade do que ele chama de “jogo 

transgressor”, que é utilizar o espaço do jogo sem seguir suas regras básicas e perseguir suas 

condições de vitória. O jogador apenas se diverte dentro do ambiente virtual realizando ações 

não planejadas e pouco eficazes, mas que pela natureza ergódica e exploratória podem gerar 

momentos engraçados, divertidos ou até eficazes por acaso dentro das regras do sistema. Esse 

é um uso quase experimental do sistema e dos espaços virtuais. 

Como ficará claro no subcapítulo seguinte, essas possibilidades mudam de acordo com 

as tecnologias que alimentam os jogos, mas elas funcionam para todo estilo de jogo. Qualquer 

que seja o universo temático e estético, da recriação de um cenário histórico com mecânicas 

de combate a um jogo de simulação de futebol com gráficos realistas, jogos eletrônicos são 

focados no uso de espaços virtuais e em uma dinâmica variável que permite a transgressão. 

Para clarificar essa conformação dos jogos eletrônicos, pegue-se o exemplo de um 

jogo de aventura em que o jogador precisa conduzir o seu avatar por um cenário de conto de 

fadas para salvar uma princesa. A mecânica do jogo estabelece que esse avatar pode derrotar 

os inimigos pulando sobre as suas cabeças, mas será derrotado se esbarrar neles de qualquer 

outra forma. O avatar precisa, também, pular grande distâncias para evitar cair em abismos 

representados na tela, situação em que também é derrotado. O jogador pode encontrar objetos 

no cenário que dão ao avatar a habilidade de voar e lançar bolas de fogo. 

A estética do jogo tem personagens coloridos e muito pouco realistas. A visibilidade é 

bidimensional, o jogador vê o cenário, o avatar e os inimigos de lado, tendo que se preocupar 

apenas com as noções espaciais de altura e distância, com as angulações dos pulos do avatar e 

com a velocidade dos inimigos que se movem em padrões pré-definidos pela tela. O controle 

nas mãos do jogador permite conduzir o avatar para frente e para trás, abaixar, saltar e realizar 

alguma outra ação contextual quando encontrar um item especial, como voar e atingir os 

inimigos com bolas de fogo. As fases começam com o avatar no canto esquerdo da tela e ele 

caminha/salta para a direita, encontrando novas partes do cenário, desafios e inimigos. 

Essa é a descrição genérica e sem elementos estéticos de uma franquia de sucesso da 

empresa Nintendo, popular até os dias de hoje. O importante é estabelecer a noção de que o 

avatar ocupa um espaço virtual que é organizado em eixos simples de altura e distância no 

qual ele pode andar, correr, saltar e realizar ações distintas eventualmente. O sistema de jogo 

pede que o jogador leve o avatar, sem cair nos buracos ou ser tocado por um inimigo, até o 

final do cenário, quando encontrará a passagem para uma nova fase. Isso é o básico. A 

natureza ergódica do jogo eletrônico, por sua vez, permite que cada jogador, ou mesmo 

sessões de jogo diferentes do mesmo jogador, se desenvolva de maneiras distintas. 
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O jogador pode escolher, por exemplo, passar a fase calma e lentamente, aprendendo 

todos os padrões de movimento dos inimigos e obstáculos e calculando precisamente cada um 

dos seus movimentos e saltos. Ele pode escolher derrotar cada oponente que encontrar, o que 

é feito saltando sobre suas cabeças, ou ignorar todos eles. Ele pode escolher coletar todos os 

itens possíveis (que vão desde moedas que dão pontos a itens especiais com habilidades) ou 

ignorar todos os itens. Ele pode tentar descobrir, numa sessão de jogo transgressor, se uma 

determinada combinação de movimentos em um determinado lugar realiza algo inesperado 

dentro do contexto do jogo, procurando falhas na programação. 

As condições de jogo e de vitória são as mesmas sempre, é preciso conduzir o avatar 

até o final do cenário sem ser derrotado ou cair nas armadilhas para seguir a narrativa e jogar 

a próxima fase, mas o trajeto até lá é variável e isso faz parte do jogar e da diversão. Em um 

jogo de luta, apenas dando um segundo e menos elaborado exemplo, o objetivo é acertar uma 

quantidade de golpes no adversário, controlado pelo computador ou por outro jogador, antes 

que ele te atinja e derrote. A combinação de golpes, movimentos (simples e especiais, luta 

bonita ou pragmática) varia, gerando eventos com nuances e fluxos diferentes a cada partida. 

Talvez seja esse o aspecto lúdico, tomado no sentido de Huizinga (2000) como algo 

que é belo e importante mesmo sem ter a densidade dos assuntos sérios, que melhor se mescle 

à natureza maleável do virtual e faça dos jogos eletrônicos uma experiência de entretenimento 

com tamanho apelo. Diferente dos espaços físico e social, no espaço de jogo é possível testar 

e transgredir, falhar e vencer. Mesmo as derrotas podem ser divertidas e existe uma definição 

clara das regras de sucesso e uma forma clara de planejar estratégias para se chegar a ela. 

Ao mesmo tempo, essa variabilidade de cenários promovida pela natureza ergódica 

dos jogos eletrônicos permite que narrativas diferentes se estabeleçam e tragam uma sensação 

de ânimo, suspense. O jogador vivencia os prazeres da vitória e o medo da derrota, ele se 

envolve com o que acontece na tela e age no sentido de levar o seu avatar a posições mais 

favoráveis e, em muitos casos, de fazer isso de uma forma bonita ou com a aparência de uma 

grande habilidade. Embora exista frustração na derrota, ela não é perigosa ou custosa para o 

jogador, é apenas mais uma etapa de aprendizado e até da própria experiência. 

Os fatores sociais disso e suas implicações serão melhor contextualizados no capítulo 

seguinte. Por ora, o relevante é compreender que essa dinâmica é presente em todos os jogos 

eletrônicos, independentemente de seu gênero ou estilo ou estética, e que ela é instigante para 

os jogadores. Existe sempre a possibilidade de uma experiência nova, ainda que reconhecível, 

quando se inicia uma partida. O ambiente, ainda que limitado por questões tecnológicas e até 

artísticas, é seguro e pode ser explorado como bem se entender. Isso é desejável e faz sucesso.  
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Em torno desses elementos, a indústria de jogos eletrônicos já se tornou maior do que 

a cinematográfica e musical juntas68. Campos correlatos a ela, como de desenvolvimento de 

componentes computacionais para viabilizá-los, movimentam grandes somas de valores e têm 

repercussão em vários setores da economia contemporânea. Com estratégias de disseminação 

ancoradas na, mas que não se limitam à, mídia de massa, eles têm, hoje, grande visibilidade 

entre diversos estratos sociais e penetração na cultura, como mostra a adoção de muitas gírias 

e estéticas de jogos eletrônicos pelo universo da cultura pop e outras mídias, como o cinema. 

O trajeto dos jogos eletrônicos até essa posição foi repleto de inovações tecnológicas 

que ajudaram a construir o contexto de hoje. Nem sempre um caminho direto e fácil, ele se 

consolidou em torno de algumas poucas empresas, especialmente no eixo EUA-Japão, e fez 

surgir toda uma gama de novas profissões ligadas ao plano simbólico e ao entretenimento, o 

que tornou a presença dos espaços virtuais mais notada, aceita e desejada com o passar dos 

anos. Antes uma nicho, hoje toda uma indústria gira em torno dos jogos eletrônicos. 

A compreensão das etapas desse processo, aqui descrita através de Forster (2005), é 

crucial para a construção de uma percepção apurada acerca de como os temas do abandono do 

espaço físico, a migração para formas de entretenimento e vivências virtuais e a ascensão do 

consumismo se relacionam. Se os aspectos de exploração de espaços virtuais e a natureza 

ergódica dos jogos são desejáveis para os consumidores, isso tem motivos calcados tanto nos 

jogos quanto no espaço físico. A retomada historiográfica empreendida a seguir fornece uma 

etapa dessa análise macro, que permite o fechamento do capítulo conceitual. 

 

1.5.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E TECNOLÓGICOS 

Esse subcapítulo pontua momentos importantes da história dos jogos eletrônicos. O 

recorte será temporal com foco nas inovações tecnológicas, seguindo a divisão da indústria de 

jogos para classificar consoles em termos de capacidade de processamento e funcionalidades 

extras. Explicando sucintamente as Gerações (termo criado pela mídia para categorizar uma 

espécie de capacidade dos equipamentos capazes de executar jogos eletrônicos) o foco é no 

que de novidade cada uma apresentou em jogabilidade, interatividade e tecnologia. A menção 

e descrição simples de jogos relevantes em algumas gerações serve para materializar ideias, 

não sendo importante o conteúdo dos mesmos. A imagem a seguir69 tem o intuito de facilitar a 

visualização dos consoles e controles, além de contar com informações pontuais.  

																																																													
68  Disponível em: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/jornal-da-eptv/videos/v/industria-mundial-dos-games-superou-
faturamento-do-mercado-de-musica-e-cinema-juntos/3975162/. Último acesso: Dezembro de 2016. 
69 Imagem 1: Disponível em:  https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/39/ef/ff/39efffc4b14c12c261f1bb2b91be4ccd.jpg. Último acesso em: Dezembro de 2016 
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A 1ª Geração tem início em 1961, com a criação do jogo ‘Spacewar!’. Ainda não era 

possível falar de uma indústria de jogos eletrônicos, uma vez que esse equipamento não 

estava disponível em larga escala. Operado por uma máquina que custava uma fortuna, esse 

título tem uma mecânica simples: dois jogadores controlam avatares com a forma de naves e 

se movimentam num plano bidimensional atraídos por um ponto central que simula a força 

gravitacional; eles precisam escapar desse ponto direcionando a frente das naves e acionando 

as turbinas em outra direção, pois ser tragado significa derrota; jogadores competem entre si 

e, além de fugirem do ponto central, precisam direcionar as naves um na direção do outro e 

acionar o comando de ataque para atingir o adversário; quem for tragado ou atingido perde. 

Essa mecânica, programada com capacidade computacional irrisória para os padrões 

atuais, era o ápice que os computadores de então podiam oferecer em termos audiovisuais e 

de processamento. Havia uma simulação complexa para o efeito gravitacional agindo o tempo 

todo e a coordenação de vários elementos simultâneos, como o posicionamento de duas naves, 

ações dos jogadores, ataques, defesas e resultados. A temática escolhida era cara aos geeks70 

da época, naves espaciais, mostrando uma clara relação com conteúdos de entretenimento. 

Os gráficos eram muito simples, branco e preto sem possibilidades de representação 

ou simulação do real. Naves brancas de aparência ligeiramente distinta flutuavam num fundo 

preto norteado pelo ponto central cinza, isso constituía a experiência visual. A temática de 

ficção científica ancora-se mais no nome e no sentido solto de flutuação dos avatares do que 

em qualquer outro elemento. Isso, porém, é suficiente para configurar o virtual e estabelecer o 

espaço de representação e jogo por causa da solidez dos movimentos e da mecânica. 

A partir dessa primeira construção, foi possível estabelecer o que seria a 2ª Geração 

de jogos eletrônicos a partir de 1970. No início da década os jogos eletrônicos podiam ser 

experimentados em fliperamas (grandes máquinas com poder de processamento elevado e tela 

integrada, acionadas por fichas e muito populares no Japão até hoje), equipamentos capazes 

de reproduzir experiências como a do Spacewar!. Em 1975, a empresa norte-americana Atari 

lança para uso doméstico o Tele Game, console capaz de executar o jogo Pong, sucesso nos 

fliperamas. Feito em madeira e programado com jogos simples baseados simulação de tênis e 

outros jogos de bola, o console tinha em seu corpo dois botões de girar capazes de mover duas 

barrinhas, uma para cada jogador, para cima e para baixo. 

O Pong e suas variações possíveis no aparelho doméstico se baseavam na mecânica 

de não deixar a bola ultrapassar uma linha, situação em que o adversário faria ponto. Haviam 

condições variantes para tal: em algumas versões as barras do jogador diminuíam de tamanho 
																																																													
70 Subcultura ligada a estudiosos, amantes de histórias e ficção científica, cultura pop e outros elementos narrativos. 
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a cada rebatida na bola, tornando a próxima jogada mais difícil; em outras a bola ficava mais 

veloz a cada rebatida; em outros havia uma barreira ao redor dos jogadores e uma fresta 

menor por onde a bola poderia passar, como num campo de futebol, gerando rebatidas mais 

velozes e frequentes. Todo tipo de mecânica dessa natureza podia ser combinada, conferindo 

uma variabilidade importante à experiência. 

Com o sucesso desse produto, a Atari lança em 1977 o Atari 2600, com capacidade 

gráfica maior. Utilizando cartuchos de chips (onde os jogos eram programados e vendidos 

individualmente) e controles individuais (com uma alavanca capaz de movimentos horizontas 

e verticais e um botão de ação contextual), o console foi base para jogos referência para toda a 

indústria, como Enduro (corridas de carro, com o objetivo de acelerar nos locais certos e 

desviar de obstáculo que surgem), Pitfall (aventura e um dos primeiros títulos de plataforma, 

com um avatar de forma simbolicamente humana capaz de se movimentar horizontalmente e 

pular para evitar obstáculos como jacarés, buracos, fogo e areia movediça) e Pac-Man, 

sucesso dos fliperamas transportado para o console caseiro em versão simplificada. 

Outros jogos icônicos foram Football (simulando jogo de futebol com os jogadores, 

ainda muito simples) e Space Invaders (com temática de ficção científica e avatar capaz de se 

movimentar em quatro direções para escapar de tiros de inimigos e se posicionar para atirar de 

volta e destruí-los). A primeira tentativa de reproduzir imagens tridimensionais foi no título 

Lunar Lander, de 1979, com o uso gráficos vetoriais que deram origem, posteriormente, aos 

mais sofisticados gráficos poligonais. 

As vendas do Atari 2600 e desses jogos foram excepcionais para um mercado ainda 

incipiente, mas alguns títulos foram grandes fracassos, como um inspirado no filme ‘ET, O 

Extraterrestre’. Como não havia uma cultura de consumo de jogos eletrônicos, tais fracassos 

quase significaram o fim dessa indústria, pois representaram grandes prejuízos para as 

empresas envolvidas e uma perda de interesse por parte dos consumidores norteamericanos, 

que consideravam os consoles caros demais comparados aos computadores pessoais no início 

da década de 1980. Enquanto os consoles custavam em torno de U$ 150,00 e permitiam 

apenas jogar, um computador pessoal, que era também uma grande novidade, custava em 

torno de U$ 200,0071 para fazer muitas outras atividades, inclusive executar jogos simples. 

Entre 1983 e 1989 surgem, respectivamente, a 3ª e a 4ª Geração de jogos eletrônicos 

e consoles. Nesse cenário, a japonesa Sega tem uma ascensão modesta, com o Master System 

na 2ª Geração e o Mega Drive na 3ª, e a também japonesa Nintendo domina, respectivamente, 

																																																													
71 Considerando-se a inflação desde então, esses valores eram bastante significativos. Os computadores pessoais, por outro 
lado, eram muito mais acessíveis se comparados a hoje, também por serem bem menos potentes. 
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com os consoles NES e SNES. A tecnologia dos consoles de jogos eletrônicos evoluiu nesse 

período em grande parte por causa do desenvolvimento da computação, ironicamente o 

produto que quase destruiu a indústria de jogos em 1984, e permitiu o desenvolvimento de 

sistemas audiovisuais e experiências estéticas mais ricas com o desenvolvimento de chips e 

processadores capazes de gerenciar quantidades maiores de bits72. Essa evolução tecnológica 

tornou possível, pela primeira vez, a criação de espaços virtuais de jogo feitos com apuro 

artístico e narrativas complexas, originando a fase mercadológica dessa indústria. 

É pequena a diferença entre a 3ª e a 4ª Geração, uma é evolução e desenvolvimento 

direto da outra. A tecnologia é crucial na passagem para a 3ª, mas os conceitos se mantém e 

são apenas refinados na 4ª. As criações da 3ª Geração, particularmente da Nintendo com seu 

NES, salvaram e nortearam a indústria, o que faz com que essa seja considerada a Geração 

mais importante. Apesar de a 4ª contar com títulos mais famosos, a 5ª ter experimentado as 

maiores mudanças tecnológicas, a 6ª ter produzido o console mais vendido da história e a 7ª 

ter transformado a experiência do jogo eletrônico em algo socialmente aceito e acessível a um 

público amplo, sem a força e criativa da 3ª sequer existiria uma indústria para tais conquistas. 

O que caracteriza esse período são os processadores capazes de gerenciar 8 bits de 

informação, o que permitiu que muito mais cores e formas fossem usadas na construção dos 

jogos, indo além da aparência simples e cores sólidas da 2ª Geração. Esse poderio se traduziu 

na capacidade de programar ações mais complexas, o que permitiu a criação de sistemas de 

jogo com camadas. Se no Pitfall, jogo de plataforma do Atari 2600, o avatar podia apenas 

pular para evitar os obstáculos móveis e fixos que se apresentavam na tela, em Super Mario 

Bros, do NES, era possível um controle maior sobre as distâncias e direções de seus pulos, 

além do uso de habilidades como lançar bolas de fogo para derrotar oponentes e voar para 

locais novos do cenário. Gráficos, trilhas e efeitos sonoros melhores permitiram a criação de 

universos ficcionais icônicos que têm títulos lançados até hoje com muito sucesso. 

Ainda não é possível usar os termos representação e simulação do espaço físico nesse 

contexto, uma vez que os 8 bits são capazes de gráficos apenas icônicos ou com aparência de 

desenho animado. A complexidade das ações ainda é restrita à capacidade de se programar 

apenas dois botões, um a mais do que na Geração passada. Espaços tridimensionais são raros, 

pois os resultados são feios e isso poderia causar uma nova crise em uma indústria ainda em 

recuperação de um ocaso recente. O que essa Geração oferece de diferencial é o começo da 
																																																													
72 Tecnicamente, a mudança foi dos 4 bits máximos da 1ª Geração para os 8 bits da 2ª e 16 bits da 3ª. Os bits são a menor 
quantidade de informação imagética possível de se alocar eletronicamente e, portanto, quanto mais bits um sistema é capaz 
de gerir e processar, mais complexas podem ser as imagens geradas. Essa progressão geométrica se faz notar na melhora 
sensível da qualidade gráfica e das nuances mecânicas dos jogos Geração após Geração, sendo que a partir da 5ª Geração, 
com seus 64 bits, já se torna possível criar jogos inteiramente tridimensionais. 
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direção criativa para jogos eletrônicos, que dá origem a séries de sucesso, e, com isso, uma 

preocupação maior com os conteúdos narrativos. Na 2ª Geração as possibilidade gráficas 

eram pequenas e qualquer âncora simbólica precisava ser estabelecida já no nome e na arte da 

capa do título, pois no espaço de jogo era possível representar apenas ícones e simplificações 

muito básicas do mundo. Isso começa a mudar na 3ª Geração e se intensifica na 4ª, a dos 16 

bits, especialmente com os consoles Mega Drive e SNES. 

O primeiro tinha como objetivo reproduzir a experiência dos fliperamas no âmbito 

doméstico, oferecendo um controle primeiro com três botões de ação alinhados e depois com 

seis, reproduzindo o layout básico das grandes máquinas. O segundo é a evolução tanto em 

gráficos quanto em jogabilidade da versão anterior, o NES, e apresenta um controle com seis 

botões dispostos em uma diagramação que se tornou modelo para os consoles das gerações 

posteriores. A capacidade superior de reprodução de cores e nuances aliada à possibilidade 

maior de se programar ações complexas nos controles dá origem a jogos esteticamente mais 

ricos e sistemicamente desafiadores, ainda que isso não se traduza imediatamente em uma 

mudança profunda na natureza dos espaços virtuais representados e dos modos de jogo. 

Títulos dos fliperamas, como Street Fighter II (de luta entre dois jogadores ou contra 

o sistema, com jogabilidade competitiva), Streets of Rage (ação com os jogadores enfrentando 

hordas de oponentes controlados pelo sistema), Road Rash (corrida de motos e ação) e Mortal 

Kombat (luta, focado em violência gráfica) ganham versões caseiras pouco modificadas, algo 

inédito. No SNES, franquias da Nintendo ganham alguns dos mais queridos jogos da história, 

como as versões de Super Mario Bros e Metroid. Donkey Kong Country e suas sequências, 

lançadas bem no fim da 3ª Geração, representam o ápice tecnológico da época, com gráficos 

capazes de oferecer simulações do real, ainda que não interativas, e ação fluida e desafiadora 

com ricas variantes, levando o estilo de jogo que ele representa ao seu auge. 

O realismo representacional começa a se fazer presente e embora ainda não seja 

possível oferecer paisagens belas a ponto de substituir o real e interações entre personagens e 

textos elaborados a ponto de substituir o cinema ou a literatura, já é possível reconhecer nos 

jogos eletrônicos imagens com aparência próxima à do espaço físico. Desse ponto em diante, 

a busca por realismo audiovisual domina a indústria e a criação de jogos esteticamente ricos, 

próximos da aparência das coisas materiais, torna-se uma demanda tão grande quanto boas 

narrativas e mecânicas de jogo divertidas, o que configura os próximos passos da indústria. 

A 5ª geração é marcada pela mais radical mudança tecnológica até então. Iniciada em 

1993, ela é palco para o embate entre os consoles Nintendo 64, com seus então assombrosos 

64 bits, e Playstation, de 32 bits, da japonesa e estreante nesse mercado Sony. Partindo dos 16 
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bits do SNES para os 64 do Nintendo 64, a Nintendo aparentemente tinha a vantagem, mas foi 

ultrapassada em um quesito importante: seu console ainda usava chips em cartuchos, que se 

por um lado tem vantagens como um acesso mais rápido aos conteúdos da mídia que propicia 

uma experiência sólida e rápida, pelo outro é superado pela capacidade de som e imagem 

digital e de armazenamento do CD, a nova mídia utilizada pela Sony e outras concorrentes. 

Com a capacidade de processamento e programação de informações dos 32 e 64 bits 

torna-se possível a elaboração de jogos simulando ambientes tridimensionais com facilidade. 

O console da Nintendo opera melhor nesse sentido, com experiências de jogo fluidas, mas o 

da Sony entrega, pela natureza de sua mídia, imagem próxima às animações cinematográficas 

de então e som equivalente aos CDs de música. Enquanto um permite o apuro da jogabilidade 

a um patamar elevado por conta da estrutura tecnológica, o outro permite que as narrativas 

floresçam através da riqueza audiovisual. 

A virtualização se fortalece. Os jogos da 5ª Geração podem ser imersivos, longos e 

repletos de opções. Com o poder computacional da época já é possível personalizar avatares 

de maneira mais radical ou escolher formas de jogo com profundidade e liberdade, oferecendo 

uma maleabilidade há muito desejada. Mesmo que essa liberdade seja ilusória e alinhada a 

vivências simplificadas, uma vez que tudo ainda gira em torno de ações simples e repetitivas 

(como saltar obstáculos e golpear inimigos), a ilusão promovida pela imersão que a imagem 

mais realista e o ambiente tridimensional criam é encantadoras quando elas são combinadas. 

A novidade em termos de jogabilidade são os controles com alavancas para permitir 

a navegação em contextos tridimensionais, em conjunto com as tradicionais teclas em formato 

de cruz ( +) que possibilitam movimentos para cima, baixo, direita e esquerda. Essa inovação 

tornou-se padrão, evidenciando a intenção de se investir na representação do espaço físico em 

formato virtual. Os controles, ainda, ganham um motor capaz de vibrar em momentos 

específicos dos jogos, reforçando ícones visuais e acontecimentos narrativos com um reforço 

tátil, adicionando uma dimensão sensorial que aumenta o aspecto interativo. 

A 6ª Geração é evolução da 5ª e apresenta um novo ator no cenário, a gigante norte-

americana de software Microsoft, com seu console XBox, que mostra-se uma boa aposta para 

a empresa. A antiga gigante Sega lança seu último console, o Dreamcast, e, com o fracasso, 

passa a se concentrar no desenvolvimento de jogos para outras empresas. A Nintendo tenta se 

recuperar da defasagem tecnológica da Geração anterior e migra para a mídia digital com o 

GameCube, mas a mídia escolhida é uma de desenvolvimento próprio e ela novamente sofre 

em se fazer acessível, a despeito dos jogos de extrema qualidade lançados. 
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A Geração é dominada pela Sony com o Playstation 2, o console mais vendido da 

história com a impressionante marca de mais de 155 milhões de unidades vendidas, outra vez 

impulsionada pela facilidade de pirateamento de sua mídia digital, dessa vez o DVD. A partir 

dessa Geração a quantidade de bits deixa de ser contada de maneira específica, pois deixa de 

representar um diferencial importante depois do alcance dos 32 bits e a capacidade máxima de 

cores que ele é capaz de proporcionar. Os consoles passam a operar com uma lógica mais 

parecida com a dos computadores, ganhando, inclusive, funcionalidade antes restritas a eles. 

Não existem inovações em termos de controle e jogabilidade nessa Geração, apenas 

o aprofundamento da anterior. As franquias de sucesso ganham títulos em seus consoles e a 

mudança marcante é o crescimento dos jogos de esporte, como da série Winning Eleven, de 

futebol, que passa a ganhar versões anuais. Embora ainda seja considerado um brinquedo e 

ligado ao mundo jovem, é com a quantidade de consoles e jogos vendida nessa geração, em 

especial do Playstation 2, que a indústria caminha na direção de superar o faturamento e o 

investimento de outras gigantes do ramo de entretenimento, como a musical (em crise com os 

downloads ilegais popularizados na internet) e a cinematográfica. 

É com a chegada da 7ª Geração de consoles que o cinema é, finalmente, deixado para 

trás em termos econômicos, os consoles se tornam peças centrais do esquema de diversão das 

casas, pelo menos nos países mais inseridos na Pós-Modernidade, e jogos eletrônicos ganham 

o status tanto de obras artísticas quanto de diversão até para os não voltados à tecnologia. Três 

empresas se enfrentam: a Microsoft com o XBox 360, a Sony com o poderoso Playstation 3 e 

a Nintendo inova no quesito jogabilidade apresentando controles baseados em sensores de 

movimento físico e não apenas no aperto de botões, dominando a Geração com o seu Wii e 

jogos tanto de franquias clássicas quanto originais. 

Os títulos continuam sendo versões melhoradas de franquias de Gerações anteriores, 

mas a tecnologia dos consoles permite, pela primeira vez, que o espaço físico seja simulado 

com detalhes em jogos eletrônicos. Isso possibilita sistemas e narrativas em muitas camadas, 

personagens realistas, ambientes ricos em detalhes, opções de personalização e uma série de 

técnicas que tornam a imersão maior. Ainda que seja possível interagir com pouco do que se 

vê, a aparência dos jogos mais caros e importantes dessa geração é impressionantemente real 

e isso permite que novas franquias e jogos com novas temáticas tornem-se referência. 

A grande novidade, porém, está na possibilidade de os consoles acessarem a internet. 

Como nossa ferramenta focal são os jogos eletrônicos e não os consoles, isso não deveria ser 

uma grande nota, pois os jogos feitos para computador há muito tempo já podiam ser jogados 

online, com as dinâmicas sociais e espaciais que decorrem disso. Porém, com a chegada dessa 
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possibilidade aos consoles a situação se consolida e passa a ter efeito social amplo, uma vez 

que passa a atingir uma quantidade muito maior de indivíduos, como os do tipo mais casual 

conquistados para a indústria nesse período e os mais pobres, que possuem acesso menor aos 

caros sistemas de computador necessários para rodar os jogos mais potentes. 

Além da possibilidade de jogar contra outros jogadores de forma remota, ao invés de 

compartilhar o monitor com alguém presente fisicamente, esse mecanismo traz de novo não 

algo radical do ponto de vista sistêmico, mas relevante no âmbito cultural. Os títulos dessa 

Geração passam a ser programados para ‘premiar’ os jogadores com ‘troféus’ ou ‘selos de 

reconhecimento’ para ações específicas realizadas nos espaços virtuais, disponibilizando a 

informação online. Dessa forma, se um jogador é bom em marcar gols de bicicleta em um 

jogo de futebol, por exemplo, isso lhe rende um prêmio simbólico que não tem efeito prático, 

mas a informação pode ser acessada por quem se conecta com ele via internet. Coletar todos 

os troféus oferecidos torna-se um grande objetivo para muitos jogadores, o que instaura uma 

dimensão nova nas formas de vivência possíveis no virtual. 

A princípio, essa dinâmica modifica sensivelmente a própria maneira de consumir e 

jogar. Os jogadores passam a guiar suas ações no sentido de conquistar os prêmios simbólicos 

tanto quanto para experimentar e vencer o jogo, passando a testar o espaço virtual de forma 

mais imersiva ao realizarem ações em contextos deslocados dos desafios e das formas de jogo 

originais. Tome-se como exemplo os troféus concedidos a jogadores que encontram itens sem 

relevância para as narrativas ou para os sistemas em locais de difícil acesso de ambientes 

virtuais. Isso modifica profundamente a forma de jogar a partir dessa possibilidade e impele 

os jogadores a abordarem o espaço virtual com uma perspectiva nova, mais experimental e em 

busca de segredos, coisas escondidas. Isso, em si, aproxima a vivência possível no espaço 

virtual da possível no espaço físico, mesmo com todas as ressalvas possíveis ao contexto. 

A 8ª Geração, por fim, é a atual, recém inaugurada com o lançamento dos consoles 

Playstation 4, XBox ONE e Wii U, respectivamente pelas mesmas produtoras da 7ª Geração:  

Sony, Microsoft e Nintendo. Ainda é cedo para fazer uma análise aprofundada sobre os rumos 

e inovações, mas essa parece seguir a tendência das Gerações de número par até o momento 

(2ª, 4ª e 6ª) e representar mais um refinamento das inovações da geração passada do que 

rupturas. Apenas o Nintendo Wii U trouxe uma inovação em termos de controle, com um 

equipamento que une controle e tela como um console portátil73 e serve tanto para jogar jogos 

																																																													
73 Optamos por não empreender abordagens sobre a constituição e evolução dos consoles portáteis, como Nintendo 3DS, PS 
Vita (da Sony) e outros para não atravancar e alongar ainda mais o subcapítulo. Esses são aparelhos menores do que os ‘de 
mesa’ e, portanto, menos potentes em gráficos e processamento. Eles representam uma fatia considerável do mercado, sendo, 
atualmente, os responsáveis por manter o patamar de vendas da Nintendo elevado mesmo com o fracasso comercial do Wii U 
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simples sem um monitor específico quanto para adicionar elementos aos jogos mais densos. 

Essa novidade não foi bem aceita pela maioria das produtoras de jogos e o Wii U, defasado 

tecnologicamente em relação aos concorrentes, foi relegado a uma posição de nicho, fazendo 

a Nintendo adiantar o lançamento de seu próximo console, o potente Switch, para 2017. 

O que se pode observar nos jogos eletrônicos criados para a 8ª Geração é a melhoria 

gráfica e um aumento da complexidade dos sistemas de inteligência artificial e processamento 

de fatos simultâneos. Os ambientes virtuais são mais realistas, orgânicos e fluidos do que em 

qualquer outra época e as possibilidades de jogo começam a se valer dessa capacidade para 

sugerir formas narrativas e interacionais em graus inéditos de complexidade. É possível que a 

diferença entre os momentos de história e de jogo seja drasticamente diminuída a partir do 

potencial tecnológico atual, como já se pode inferir em jogos como Uncharted 4 (aventura e 

ação com gráficos realistas e estilo narrativo similar a filmes) e Overwatch (tiro em 1ª Pessoa 

marcado pelo dinamismo das ações e as diversas formas de abordar os espaços virtuais e 

táticas para vencer), que não raro parecem fluir de uma sessão para a outra sem quebra de 

sentido perceptível, o que contribui para aumentar a qualidade das narrativas. 

Durante esse percurso, os jogos eletrônicos foram passando de diversões fechadas a 

grupos específicos, como geeks e entusiastas de tecnologia, a opções de entretenimento para 

diversos tipos de pessoas. Existe um linguajar próprio para seus termos que saiu do patamar 

de jargão e passou a ser conhecido de forma ampla. Mesmo quem não os joga tem uma noção 

razoável do que parte das franquias trata e o consumo de jogos deixou de ser mal visto pela 

maioria das pessoas, uma vez que em décadas passadas ele era tido como um passatempo 

infantil ou reservado a indivíduos com dificuldades de sociabilizar. 

Relevante para a pesquisa é a dinâmica estabelecida pelo crescente contato com essa 

instância da virtualidade, que se estabelece em conjunto com a adoção de práticas e discursos 

Pós-Modernos. Os primeiros jogos eletrônicos, devido ao limitado potencial gráfico de então, 

eram feitos a partir de abstrações e imagens simples, como se os avatares simplesmente 

representassem as peças dos jogos tradicionais de tabuleiros manifestas em outro meio e com 

algumas dinâmicas distintas. Com o avanço tecnológico, essa situação muda e a possibilidade 

de representar o espaço físico e a natureza transforma a experiência em algo além. 

Essa análise será realizada ao longo de todo o segundo capítulo do, que se foca nas 

consequências sociais desse contato. A construção teórica culmina no subcapítulo 2.4, com a 

triangulação de dados que encaminha para o tema da virtualização da realidade e do consumo. 
																																																																																																																																																																																														
e apresentam nuances interessantes dos jogos eletrônicos, como o acesso portátil e onipresente ao espaço virtual. Porém, pela 
menor potência tecnológica, eles ficam no equivalente a uma/duas Gerações atrás dos consoles principais, o que diminui o 
impacto que podem causar em termos de imersão e vivências. Promovem efeitos sociais equivalentes a jogos em celulares. 
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CAPÍTULO 2 

O CONTEXTO PÓS-MODERNO 

 

Como antecipado no subcapítulo 1.4, a Pós-Modernidade é um contexto sociocultural 

baseado nos signos da efemeridade e da transitoriedade, em contraste à solidez medieval e ao 

intento de progresso perene da Modernidade. Bauman (2001; 2007) caracteriza esse momento 

como marcado pelo que ele chama de liquidez nas relações humanas e sociais, experimentada 

especialmente no ambiente urbano e cosmopolita. Esse contexto é resultado e promotor das 

tecnologias de informação, como o telégrafo e o cinema, que tornaram mais rápida e eficiente 

a circulação de conteúdos, reduzindo o tempo necessário para realizar atos de comunicação ao 

redor do mundo. Esse desenvolvimento tecnológico faz colapsar a noção de espaço atrelada 

ao tempo da natureza, vigente em boa parte da história humana. 

Essa mudança na forma de produzir e consumir informação e conteúdo altera a forma 

de perceber o espaço físico, que parece tornar-se menor, e a vida, que passa a ser tocada por 

uma camada simbólica inédita. Como a noção de tempo se modifica, a ideia de eternidade, 

própria do Medievo e desejada na Modernidade, enfraquece. As instituições perdem solidez e 

poder, os costumes locais passam a ser questionados e comparados aos de lugares longínquos. 

Projetos que precisavam de anos para ser executados passam a ser realizados em semanas. O 

espaço, as formas de vivência e a cultura, em relação direta uns com os outros, modificam-se 

através do contato com as novas formas de comunicação. 

É mais fácil compreender a Pós-Modernidade através do conceito a que ela se refere 

e modifica, a Modernidade. Esse contexto histórico-social iniciou temporal e geograficamente 

na Europa, com a exaltação da razão como o principal valor humano. Foi um contexto em que 

se pregou o abandono das superstições medievais em prol da instrução científica e da ampla 

educação, levadas às populações com o apelo de libertá-las da opressão enfrentada no período 

medieval. A ciência ajudaria a estabelecer uma sociedade coesa através do desenvolvimento 

tecnológico, social e econômico regido por leis, ordem e velocidade. 

Permeando diversas facetas da sociedade, prevalecia o que Lyotard (1984) chama de 

metanarrativas. Construções discursivas pautadas por valores universais, elas tinham preceitos 

que, caso seguidos, conduziriam a humanidade a uma condição utópica inédita de progresso 

social e moral. A velocidade e a possibilidade de mudança tomaram o lugar da apregoada 

estagnação medieval, acelerando os processos desencadeados no Renascimento e justificando 

uma troca de posições no status quo em favor da burguesia, que então consolidava-se rumo à 

Revolução Industrial fundado nos ideais protestantes de produtividade e esforço. 
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É majoritária a compreensão de que estes discursos substituem formas de pensar que 

não mais interessavam àqueles que detinham o poder econômico e não o político, de fato e 

não de direito, nessa conformação socioeconômica, no caso comerciantes e produtores de 

bens. A ciência, até hoje base para melhores condições de vida e resolução de problemas 

inerentes à condição humana, mudou as regras de todos os campo do conhecimento, abrindo 

espaço para novos atores. As combalidas narrativas do medievo - incapazes de alimentar os 

espíritos e, mais importante, as populações crescentes - não tinham mais força para se 

sustentar em um mundo que se alargava no contato entre Ocidente e Oriente e com novas 

formas de viver se estabelecendo a cada inovação técnica e tecnológica. 

O sistema feudal de produção foi sendo engolido pelo comércio no Renascimento 

Comercial e isso possibilitou o início do sistema de produção industrial, baseado primeiro na 

manufatura e depois no desenvolvimento de máquinas. Os códigos políticos de vassalagem 

foram substituídos pela restauração paulatina das monarquias absolutistas, financiadas pela 

burguesia e seu recém conquistado poderio econômico, e depois pela instauração parcelada da 

democracia. A liberdade-libertação torna-se um discurso forte, ainda que seja para poucos, e é 

amparada pelas novas formas de produção focadas na ciência, no transporte de matéria-prima 

e na venda de bens complexos. Espaço e poder interagem de maneiras novas, com os signos 

retos da velocidade tomando o lugar dos círculos concêntricos do mundo feudal. 

As populações passam a migrar para os centros urbanos, deixando o campo e suas 

produções familiares para trás quando os governos tomam suas terras no intuito de promover 

áreas de cultivo, de plantas e animais, que favorecem a nascente indústria. O ritmo de vida nas 

cidades, porém, é acelerado e as relações humanas se modificam quando a tecnologia se torna 

um fato cotidiano, ainda que pouco acessível aos pobres recém saídos da vida servil. Nesse 

espaço físico de configurações tão diferentes da condição do campo, que instaura uma nova 

forma de espaços sociais, as novas possibilidade de vivência começam e gerar ao seu redor 

um novo Ethos e isso passa, enfim, a promover uma nova configuração cultural. 

O alimento, antes conseguido no cultivo da terra e na caça de animais, e a obtenção 

de bens de uso cotidiano, antes manufaturados artesanalmente com matérias-primas tiradas da 

natureza, mudam de formato. No capitalismo, é trabalhando que se consegue o dinheiro para 

comprar alimentos e utensílios. Espaços para lazer, apreciação da vida e descanso são raros na 

aglomeração de pessoas e com as leis urbanas dificultando diversões como dança nas ruas, 

competições físicas entre jovens e repouso em locais públicos. O próprio tempo esvanece pela 

nova forma de trabalho, que é cotidiano, repetitivo e de longa jornada, em contraste com a 

lentidão, ainda que de esforço físico e tempos duros, do cultivo obedecendo os ciclos naturais. 
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Tudo isso exige dos indivíduos da então recente Modernidade a descoberta de novas 

formas de sociabilidade, diversão, significação. É nesse período que os governos, ocupados 

por burgueses e nobres a eles ligados, começam a investir no ensino de conteúdos através da 

do ensino da gramática das línguas pátrias a toda a população, o que faz com que o plano 

simbólico ganha espaço na vida das pessoas. Não que ele fosse desprezado, a vida no medievo 

era rica em atividades que suscitavam a abstração, mas o significado das vivências se dava de 

outra forma por causa do espaço físico do campo e das poucas tecnologias então disponíveis. 

A experiência da cidade, limitada em espaço físico e dotada de uma noção temporal 

bastante acelerada, pede outras saídas, sugerindo que uma fonte prazerosa de vivências podia 

ser encontrada no consumo de conteúdos, da arte, de histórias. Isso, decerto, fica inicialmente 

restrito a parcelas pequenas da população, mas uma cultura de teatros nas ruas, arte simples 

em locais públicos, música popular acessível e, principalmente, a literatura de romances com 

os discursos da nova forma cultural lentamente se estabelece e fosse celebrada. 

O lúdico - antes presente no fingimento das danças e representações religiosas, nos 

jogos de azar e de competição física, no contato com o eterno da religião e das superstições ou 

com as lendas e relatos de viagens a locais distantes - passa–a ser construído no contato com 

as letras, depois com a fotografia, o rádio e o cinema. O conteúdo antes repassado oralmente, 

de forma local e próxima, passa a ser disseminado por meios indiretos, codificados em sua 

maior parte pela razão da leitura, a ciência das ondas de rádio, o projetor na sala escura. O 

simbólico, antes recebido no contato com quem era próximo, torna-se etéreo, mediado. 

É nesse enleio que considera-se a Modernidade ascendendo sobre o medievo. Mais 

do que uma substituição de formas de produção e as consequentes mudanças políticas, o que 

marca a época é o conjunto de mudanças a que os indivíduos sujeitam-se no movimento de 

abandono do campo e dos ritmos lentos de vida para ocupar as estressantes e velozes cidades, 

processo que constitui uma clara fratura cultural. A urbanização em larga escala, o nascimento 

do capitalismo industrial e a implantação da democracia e das formas políticas baseadas em 

signos e não mais em autoridade estabelecem um cenário pautado pela insatisfação de grupos 

capazes de exercer poder simbólico e que necessitam de novos discursos para sustentá-los. 

Cenário semelhante conduz a sociedade à Pós-Modernidade. A história aponta que o 

projeto Moderno não entregou tudo o que prometeu, não resolveu muitos dos problemas que 

enfrentou e ainda criou outros de sua própria sorte. Assim como podem ser creditadas a ele 

descobertas que trouxeram benefícios sociais e humanos, como a evolução médica e dos 

transportes, podem ser jogadas em sua conta as duas grandes guerras mundiais do século XX, 

a colonização que destruiu culturas nativas e o processo de destruição do meio ambiente. 
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Tal qual na mudança do sistema feudal medieval para a Modernidade capitalista, um 

panorama de insatisfações e atores visando mudanças se instaurou, apoiado na evoluída 

ciência de então, e suscitou novos processos de mudança em escala global. Essas mudanças se 

manifestaram no desenvolvimento de tecnologias de comunicação de massa, culminando no 

panorama de extrema midiatização da experiência vivida atual, e no consumo de conteúdos, 

pois a estrutura hiperbólica e rígida das cidades já estava erigida e não iria, ou irá, sumir no 

futuro próximo. Diferente do processo anterior, o espaço físico já estava ocupado, e muito mal 

cuidado, não havia para onde ir. A nova ocupação haveria de se dar nos espaços etéreos da 

cultura e da imaginação, os espaços de representação. 

Em linhas gerais, a Modernidade funda-se nos discursos da ciência, do progresso, do 

universal, da velocidade e da busca de soluções únicas para as questões humanas, enquanto a 

Pós-Modernidade, termo originado dos campos da arte e da arquitetura, apresenta rupturas e 

aprofundamentos com estas linhas gerais, em especial com as formas de consumo. Enquanto a 

Modernidade é linear, a Pós-Modernidade baseia-se em rizomas. Uma é universalista, a outra 

particularista e localizada. Aquela baseia-se em discursos totalizantes e racionalismo, esta em 

diálogo e foco na sensação do momento. A velocidade muda: de uma reta mirando adiante 

para uma espiral sem foco, explodindo para todos os lados sem perseguir nenhuma rota.74 

O que, no entendimento da pesquisa, caracteriza a Pós-Modernidade é a ascensão de 

um arranjo social baseado em fluidez, não mais regulado por instituições dotadas de poderes 

extraordinários. A razão vige, porém é questionada; o discurso científico continua no centro, 

mas sob escrutínio; o papel da família e sua estrutura se apresentam em prevalência, mas suas 

práticas baseadas em costumes são contestadas em nome do discurso progressista; as religiões 

ganham força e radicalismo, mas perdem espaço na constituição do imaginário popular e da 

moral. Enquanto essas estruturas essenciais à Modernidade perdem coesão, as relações 

interpessoais tornam-se, no vácuo que se forma neste ocaso, geradoras de choques, arranjos e 

soluções não institucionais - de caráter localizado, pessoal e fragmentado - enquanto o contato 

com a tecnologia, em especial das mídias, torna-se um traço societário preponderante. 

As relações pessoas/instituições e pessoas/pessoas foram afetadas pelas mudanças 

tecnológicas e espaciais que se deram no processo de urbanização, o que deu início ao 

contexto de enfraquecimento de instituições como família, Igreja, escola e Estado e gerou 
																																																													
74 Não é consenso entre pesquisadores se a Modernidade teria, de fato, terminado ou se teria apenas alcançado um estágio 
diferente pautado por discurso próximos. Lyotard (1984) defebde que a Pós-Modernidade configura um processo diferente, 
instaurado em meados do século XX com o ocaso das metanarrativas e a ascensão das micronarrativas de cunho local e 
pessoal, marcas de uma nova dinâmica social. Bauman, por sua vez, é inconstante na conceituação, ora adotando o termo 
Pós-Modernidade, ora usando o seu próprio termo Modernidade Líquida, pelo qual ele considera a Modernidade em vigor, 
mas em processo de liquefação e dissolução evidenciado pelas mudanças das estruturas sociais e formas de relacionamento. 
Outros autores não aderem ao termo e utilizam, mesmo assim, noções da Pós-Modernidade, como Baudrillard (1990). 
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novas formas de interação social e vivência atravessadas pela tecnologia. Os métodos e locais 

de produção de bens também foram afetados pela revolução tecnológica, indo do artesanato 

para a manufatura maquinal e culminando nas linhas de produção no apogeu Moderno 

(LIPOVETSKY, 2007). Na Pós-Modernidade, muito da economia ainda se baseia no que foi 

erigido no período anterior, mas a ação dos meios de comunicação afetou a percepção sobre 

necessidades e soluções possíveis no espaço (THOMPSON, 2012), criando cenários 

desvinculados da ação central das indústrias que são, simultânea e concomitantemente, a elas 

atrelados por um sentido de mercantilização próprio da sociedade de consumo. 

Nesse contexto em mutação, a Razão, embora ainda seja tida como um valor, perde o 

posto de maior narrativa e passa a competir com a sensação e o lúdico pela primazia nos 

discursos individuais e globais, processo atravessado pela ascensão e presença das tecnologias 

de comunicação em rede. As formas de viver, embora parecidas com a manifestação material 

Moderna, diferem no aspecto simbólico pelo aprofundamento dos processos de velocidade e 

pelo colapso das noções de espaço e tempo dele resultantes, configurando vivências originais 

que se apoiam em ferramentas de significação e representação como os jogos eletrônicos e 

suas explorações de espaços virtuais que aqui servem de objeto focal. 

Retomando a sequência do capítulo anterior, será feito um apontamento dos efeitos e 

processos, observados dentro do referencial teórico, da pós-modernidade em pontos ligados à 

questão do espaço e das formas de vivência e entretenimento. Essa retomada conduz ao 

debate dos aspectos mais importantes e problemáticos da cultura Pós-Moderna e do virtual, 

entre eles a noção de consumo e consumismo. 

 

 

2.1 FORMAS DE VIVÊNCIA: URBANIZAÇÃO E ENTRETENIMENTO 

O objetivo deste capítulo é estabelecer um quadro claro acerca de fenômenos ligados 

à questão do espaço e das formas de vivência e entretenimento, com especial foco na relação 

mediada pela tecnologia que se dá entre os espaços físico e virtual. Essa retomada conduz ao 

debate dos aspectos mais importantes e problemáticos da cultura Pós-Moderna, entre eles as 

noções de consumo/consumismo e de abandono do espaço real. O referencial teórico para esta 

parte é formado por uma leitura combinada de conceitos de Bauman (2000; 2007), Lipovestky 

(2005; 2006) Harvey (1989) e Thompson (2012). 

A forte relação entre Pós-Modernidade e espaço é clara. Assim como as mudanças 

registradas na passagem do medievo para a época Moderna foram desencadeadas em grande 

parte pelas modificações do espaço físico (saindo da lentidão dos campos de cultivo para a 
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rapidez das apertadas cidades), a mudança do período Moderno para o Pós-Moderno vincula-

se a uma percebida necessidade de interiorização dos espaços de vivência. Em condições de 

habitação e vida pouco preparadas para atender as necessidades básicas de tantos indivíduos, 

eles deixam de se manifestar no convoluto espaço físico e migram, com o desenvolvimento 

tecnológico, para o virtual das mídias e, a partir da década de 1970, dos jogos eletrônicos. 

Esse processo - que se inicia na política moderna de educar as populações à forma 

urbana e capitalista de viver através da leitura (EAGLETON, 2006) - abre um campo espacial 

localizado no plano simbólico, dentro dos romances literários, reforçado com o cinema, o 

rádio, a televisão e ambientes virtuais interativos. A urbanização traz consigo as dificuldades 

do grande quantidade de pessoas em um só lugar - como a sujeira, as doenças e pragas, a 

criminalidade e a miséria - e isso afeta drasticamente as possibilidades de vivência. 

Como visto anteriormente, isso provoca o surgimento de práticas e estéticas que são 

reações e tentativas de significar a nova realidade física, o que promove novos discursos e 

influencia a cultura como um todo. Em um cenário de escassez, torna-se importante acumular, 

preservar e ganhar de forma eficiente e não raro competitiva. Com a demanda de trabalho e as 

muitas horas passadas nos turnos de manufaturas e fábricas, por sua vez, o desejo de diversão 

cresce, por conta do stress, e só pode ser suprido por meio de entretenimento simbólico no 

caos da cidade, pois o espaço físico torna-se limitado de opções desse tipo. Por esse motivo, a 

pesquisa considera a experiência urbana atrelada à diversão, ambas tomadas como vivência. 

Segundo Hurd & Mclean (2011, p. 52-56), as atividades de entretenimento ao longo 

da história humana foram culturalmente ligadas ao plano físico. Na terra se plantava, se criava 

rebanhos, colhia e divertia. Atividade de cunho lúdico, como também aponta Huizinga (2000, 

p. 43), eram realizadas em espaços simbolicamente importantes e manifestavam uma mescla 

de diversão e espiritualidade. A distinção entre ricos e pobres sempre se fez presente, uma vez 

que indivíduos pertencentes a grupos dominantes realizavam menos esforço físico e tinham 

mais energia para o lazer e tempo para atividades de natureza intelectual, mas isso não 

impedia uma certa integração entre os grupos, ainda que realizada com ressalvas. 

A música orquestrada e cantada do Egito, as danças assírias e o teatro babilônico, os 

esportes e lutas dos nativos americanos e romanos, as celebrações de fé e descanso do mundo 

medieval, todas essas atividades aconteciam em contextos culturais em que o espaço físico era 

visto como quase infinito. As distâncias eram grandes, o tempo podia ser gasto na espera das 

estações de plantio e colheita, o sustento podia ser encontrado na terra cultivada ou extraído 

da natureza bruta. As cidades, quando existiam, eram entrepostos comerciais para se encontrar 

bens e produtos específicos, algo que fugia ao cotidiano de grande parte dos indivíduos. 
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Isso muda drasticamente na Modernidade, com a urbanização estruturando a recente 

indústria. O espaço físico passa a ser controlado e perigoso, o sustento precisa ser conquistado 

com o trabalho. O espaço torna-se finito e o tempo, acima de tudo, torna-se escasso, de baixa 

qualidade. A diversão ganha um aspecto educacional marcado pela forma espiritual puritana 

(HURD & MCLEAN, 2011, p. 59-61). Para amenizar as condições árduas das cidades com 

urbanismo pobre ou insuficiente, estabelece-se a prática de criar praças e parques públicos em 

cidades europeias, uma vez que a natureza fica cada vez mais distante dos habitantes urbanos. 

Esses espaços tornam-se palcos para apresentações diversas, como lutas e fogos de artifício, 

algo que reproduz, em parte, os espaços lúdicos e sagrados de épocas anteriores. 

Com o tempo e o desenvolvimento tecnológico, as formas de entretenimento passam 

a ser permeadas pelos conteúdos dispersos pelas mídias e a conformar-se em torno de suas 

possibilidades estéticas e operacionais, como as páginas de jornais e cenas de cinema. Singer 

(1995) enxerga nesse processo uma importante forma de ressonância da tecnologia na cultura, 

uma vez que para consumir a atração fílmica os indivíduos precisam aprender um repertório 

de práticas (como sentar-se em silêncio numa sala fechada, esperar o desenrolar de diversas 

cenas, juntar os pedaços da história em cortes lógicos nem sempre simples e outros) e o fazem 

com gosto. A transformação gradual dos esportes em algo que se pratica para algo pelo que se 

torce como espectador, como nos jogos de modalidades coletivas, é um reflexo disso.  

Com a Pós-Modernidade, que para Lyotard (1984) se instaura por volta da década de 

1960, observa-se um cenário de urbanização consolidado, com grande parte da população 

ocidental vivendo em cidades. Segundo Harvey (1989), 2ª Guerra Mundial teve como uma de 

suas consequências a destruição de grandes cidades europeias e o consequente enriquecimento 

dos EUA, que realizaram as obras de reconstrução. Com isso, investimentos em infraestrutura 

puderam ser feitos em larga escala na Europa e no território norte-americano, o que resultou 

em melhores condições gerais de vida nelas. Esse evento global, um dos principais marcos do 

fim da Modernidade em termos discursivos, representa também essa renovação física. 

Apesar dos investimentos, a vivência urbana continua sendo de escassez, cansaço e 

pouco acesso ao sublime e à natureza. A rotina de trabalho muda com leis que regulamentam 

atividades profissionais, mas o tempo gasto no trânsito aumenta, assim como a poluição do ar 

e sonora e os preços dos itens de necessidade básica. Novamente segundo Harvey, isso se dá 

porque essa reestruturação do espaço atende, na verdade, aos interesses das corporações 

transnacionais, que não precisam mais da força de trabalho dos indivíduos, mas que eles 

consumam os bens que elas vendem. No lugar de espaços criados para as vivências se 

estabelecerem, a cidade torna-se lugar de passagem onde se pode e deve consumir. 
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Ao invés do planejamento racional esteticamente empobrecido da Modernidade, que 

submete a natureza em uma visão de mundo antiecológica, o que se experimenta na Pós-

Modernidade é “gentrification and... monotony75” (HARVEY, 1989, p. 77). As cidades 

passam a ter barreiras invisíveis que separam habitantes por capacidade de renda e consumo, 

com os pobres empurrados para as margens ou regiões deterioradas do centro, dependendo da 

configuração local. Sem entregar a sonhada diversidade multicultural e inclusiva do discurso 

Pós-Moderno, elas se tornam esvaziadas de sentido, formadas por construções desarranjadas e 

áreas públicas sanitizadas que escondem atrás de uma camada de verniz a realidade difícil de 

seus moradores (idem). São condições de vida pouco salubres. 

O processo de urbanização Pós-Moderno amplifica as questões da Modernidade no 

que Harvey (1989, p. 284) chama de “compressão espaço-tempo”, uma condição tecnológica 

em que o consumismo se instala e a troca de valores monetários por bens perde o lastro com o 

real através do advento do “dinheiro eletrônico”. Nas cidades Pós-Modernas, tempo e espaço 

tornam-se bens, assim como objetos, que são vendidos e consumidos sem que fique claro qual 

é mais relevante em cada situação e, principalmente, sem elo material com o espaço físico. A 

pesquisa considera essa condição uma das responsáveis pela crescente ansiedade nas pessoas, 

que se traduz em uma necessidade maior de entretenimento resolvida com o consumismo. 

Como consequência disso, as possibilidade de vivência passam a ser afetadas pelos 

problemas de natureza logística. Torna-se excessivamente caro morar em boas localizações 

(gentrificação), ao passo em que o transporte de bens e mercadorias torna-se barato, transmitir 

conteúdo e informação pelos meios de comunicação torna-se quase instantâneo. A experiência 

cotidiana de compartilhar a vizinhança e a rua padece, uma vez que os indivíduos passam a 

residir de acordo com condições financeiras precárias em áreas insalubres, o que desagrega os 

laços familiares e afetivos por causa da distância e do medo. Por outro lado, bens de consumo 

são entregues em qualquer lugar e os conteúdos para o lazer são acessíveis a baixo custo. 

Nesse cenário de espaços públicos inseguros, monótonos e inacessíveis, o plano 

interiorizado do simbólico, cultivado culturalmente desde a Modernidade, é transformado em 

espaço privilegiado de diversão na Pós-Modernidade. Nesse contexto, jogos eletrônicos - que 

são, como já mencionado, bens culturais completamente concebidos dentro do panorama Pós-

Moderno - tornam-se desejáveis por oferecerem, além de entretenimento, conteúdos visuais 

criados com mais diversidade do que o espaço físico urbano oferece, além das possibilidades 

de exploração, experimentação e vitória mencionadas no subcapítulo 1.5. Como bens culturais 

recentes, eles oferecem discursos e conteúdos desejáveis e talhados à cultura vigente. 
																																																													
75 “gentrificação e... monotonia.” (Tradução livre do autor deste texto). 
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Essa novidade oferece um substituto parcial para as vivências no espaço físico, mas 

que se mostra capaz de ocupar um lugar importante no rol de opções de diversão. No espaço 

físico de movimentação truncada da cidade, entretenimento e comunicação estão nas mesmas 

plataformas, com estéticas e interfaces que oferecem rapidez de comunicação e mobilidade. O 

alívio para os desafios do dia vem tanto através do contato, mediado por telas e microfones, 

com entes queridos distantes quanto através do escape lúdico para espaços virtuais compostos 

por regras claras - evocando a leve seriedade das formas de jogo apontada por Huizinga e o 

prazer de poder desafiar o destino num espaço sagrado como apontado por Baudrillard (1990) 

-, conteúdo estético dotado do belo do artifício - que agrada mesmo não sendo sublime - e 

possibilidades de vitória e consumo pouco acessíveis no precário espaço físico. 

O entretenimento torna-se mais do que uma compensação ou uma forma de tolerar a 

experiência urbana. Ele torna-se, talvez um dos motivos de se procurar viver na cidade, de se 

trabalhar longas jornadas em profissões sem expectativas de crescimento e de se buscar viver 

em locais seguros, mesmo que pouco atraentes, ao invés de buscar vidas plenas. O consumo 

de entretenimento - que transcende o caráter de diversão e torna-se um misto de lastro cultural 

e construção identitária - é um dos propulsores da cultura Pós-Moderna, algo que a envolve e 

alimenta. Dentre as formas de se entreter no mundo contemporâneo, os jogos eletrônicos são 

uma das mais acessíveis e seguras, pois raramente envolvem exposição a perigos físicos. 

A relação entre as dificuldades experimentadas no espaço físico - com dinâmicas de 

impotência e exclusão social baseados nas práticas de consumo contemporâneas - e o misto de 

segurança e refúgio oferecido pelo virtual manifesto nos jogos eletrônicos é discutida a seguir. 

 

2.1.1 A EXCLUSÃO NO REAL, O REFÚGIO NO VIRTUAL 

Segundo Bauman (2000), a Pós-Modernidade exige dos indivíduos nela inseridos uma 

ampla gama de saberes e habilidades. A compressão espaço temporal (HARVEY, 1989), 

relações socioeconômicas não mais apoiadas em instituições (THOMPSON, 2012) e o esforço 

cotidiano e pontual para se construir e manter uma identidade (BAUMAN, 2007) tornam a 

vida exaustiva. Além de dificuldades como a rápida degradação do meio ambiente e as 

precárias condições de vida de grande parte das populações urbanas – segundo Davis (2006), 

um elevado número de pessoas vive em condições análogas a favelas em todo o mundo -, 

existe o impacto social ressoante. Aos mecanismos comuns de violência e exclusão, como 

racismo e misoginia, soma-se o que Bauman (2007) define como uma “underclass” (classe 

inferior), formada por indivíduos que não são propriamente miseráveis, mas que também não 

se estabelecem economicamente e conseguem consumir num padrão dito suficiente. 
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Essas dificuldades são atravessadas por uma rede de conteúdos e por representações 

dispersadas pelos meios de comunicação, ubíquos na urbe contemporânea. Além do problema 

per se de ganhar pouco dinheiro, por falta de habilidades desejáveis devido ao pouco estudo 

ou por ter uma aparência pouco desejável em uma cultura focada na imagem, essa camada 

referencial acentua o sentimento de exclusão através da má, ou falta de, representação dessa 

underclass e seus problemas nas mídias. Existe uma percebida ideia, puritana, de que os mal 

sucedidos o são por falta de esforço ou por alguma falha intrínseca moral. Aos mecanismos de 

exclusão físicos, como a impossibilidade de frequentar lugares pagos ou a de acessar bens e 

conteúdos, soma-se um tipo de ataque simbólico que amplifica e reproduz a violência. 

Também é através das mídias e do entretenimento, porém, que os alívios para essas 

questões são oferecidos. Enquanto o real - tomado como como a instância na qual se fundem 

o espaço social, formado pelo que se experimenta no físico, e o que é significado no espaço de 

representação - torna-se árduo, nas redes sociais e nos jogos eletrônicos são dispersados novos 

espaços de vivência cheios de novidades. Mesmo limitadas ao que a tecnologia audiovisual 

pode oferecer, pois conformam-se às telas bidimensionais de monitores e celulares sem poder 

oferecer dados olfativos e táteis, elas são formadas por narrativas, signos de prazer, vitória e 

conteúdos divertidos e não raro capazes de emocionar. Nesses espaços, o real passa a ser 

representado formando mundos que podem ser ocupados e vividos durante os jogos. 

Como os jogos eletrônicos são feitos para serem consumidos, o que eles oferecem são 

simulações de desafio e vitória. Eles precisam ser desafiadores, porque jogos o são e porque o 

mundo simulado também o é, mas é preciso que eles sejam vencíveis, que ofereçam prêmios 

simbólicos e sociais, que o trajeto até a vitória e os prêmios seja esteticamente belo, ainda que 

não sublime. Com penetração maior que o da literatura, que precisa ser lida e decodificada em 

seu consumo, eles transportam os jogadores para um local de realização e segurança. Com sua 

interatividade, eles são encantadores, capazes de capturar a atenção ao proporem uma ilusão 

de que se pode causar impacto real sobre as narrativas oferecidas, uma sensação rara na difícil 

experiência física e que soa, mesmo no deslocamento do conceito, como uma forma de poder. 

Isso contribui para que eles tornem-se, na Pós-Modernidade, formas de entretenimento 

com grande ressonância cultural. A aparência atraente do que mostram, seja simulações fieis 

do real - alguns jogos recentes apresentam imagens próximas ao captado no espaço físico - ou 

experiências estéticas artísticas - como ambientes, personagens e objetos feitos em estilos 

visuais diversos - é aliada às mecânicas de jogo instigando ações de exploração, competição e 

ocupação do espaço virtual. Essa dinâmica audiovisual, virtual, interativa e personalizável é 

reflexo da cultura na qual os jogos nascem e o contato com ela reforça seus discursos. 
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Dessa forma, a adesão em massa aos jogos eletrônicos traz consequências, como uma 

acentuada mudança nos hábitos de ocupação do espaço. O jogo ou é realizado no conforto das 

casas, com os consoles de videogame conectados a monitores grandes para longas sessões de 

jogo imersivo, ou nas pequenas telas dos aparelhos celulares, que mesmo que utilizados em 

ambientes públicos representam, quando usados, a ocupação de um novo espaço pelo usuário. 

Em casa e no aparelho móvel, a atenção do jogador está deslocada do espaço físico, ela migra 

para ambientes virtuais inteiramente artificiais que pouco interagem com o real. 

Como visto no subcapítulo 1.2, as formas de ocupar e usar o espaço físico influenciam 

nas vivências individuais. Uma vez que a vivência depende do espaço para se dar e que ela 

gera resultados de cunho ético e estético, a atenção desviada do físico para o virtual suscita 

um novo tipo de vivência que se realiza no virtual e não no corpo e suas sensações. Os jogos 

eletrônicos mais complexos são rodados por aparelhos conectados a monitores e controles. O 

ambiente onde esse aparato é instalado oferece e requer um tipo de vivência confortável, com 

isolamento e pragmatismo no qual bons assentos, posições adequadas para jogar e visualizar a 

tela são relevantes. Essas sessões podem ser compartilhadas com outros jogadores, mas a 

partir da disponibilidade de modos de jogo online essa modalidade vem diminuindo e jogar 

torna-se, cada vez mais, uma experiência pessoal e solitária, uma relação entre jogador e tela. 

O uso de celulares em espaços públicos ou privados, por sua vez, promove outro tipo, 

igualmente difuso, de vivência. Os jogos em aparelhos móveis, mais simples por causa da 

menor capacidade audiovisual e computacional destes quando comparados aos consoles, são 

geralmente usados como formas de entretenimento em momentos de espera e tédio. O jogador 

passa a ignorar seu ambiente físico imediato, focado no que acontece na tela, e concentra-se 

em uma janela virtual. Essa experiência é, da mesma forma que a dos consoles, pessoal e 

solitária, também de pouca interação com as coisas físicas (a não ser no caso pouco comum 

dos jogos focados em realidade aumentada, tecnologia que sobrepõe conteúdo virtual e real). 

Em ambas prevalece um senso de segurança que propicia o banal. O que acontece no 

espaço físico de uma sala ou nas situações em que se joga no espaço publico é, geralmente, 

pouco impactante. Quando os indivíduos buscam o consumo de jogos eletrônicos, colocando-

se nas situações que os possibilitam com frequência ou recorrendo a elas sempre que o espaço 

físico torna-se desinteressante, forma-se uma espiral de vivências empobrecidas. O que se dá 

no espaço virtual e suas vivências de desafio, vitória e consumo de conteúdos estéticos torna-

se, gradativa e exponencialmente, atrativo. Em cenários urbanos e sociais conturbados, essa 

dinâmica passa a acontecer com frequência e intensidade cada vez maior. Somado ao encanto 

dos jogos, do artifício e da virtualidade está o desencanto com a paisagem urbana. 
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Com as formas de vivência afetadas, as no espaço físico tornando-se empobrecidas e 

as do espaço virtual tornando-se mais agradáveis e divertidas, o próximo passo é a influência 

na cultura. Como dito anteriormente, jogos eletrônicos são frutos da cultura Pós-Moderna e, 

como tais, são constituídos em seu discurso e funcionamento a partir de seus valores. Eles são 

bens culturais (GEERTZ, 1973), elementos tecnológicos que influenciam a cultura de volta 

quando utilizados na interação entre indivíduos e outros conteúdos simbólicos. Dessa forma, 

essas vivências físicas empobrecidas, baseadas em conforto e tédio somadas a virtuais ricas, 

de apelo audiovisual e desafio, passam a ressoar na cultura a partir de parâmetros novos.  

Baudrillard (2000, p. 15-16), que analisou os jogos eletrônicos de um estágio de menor 

capacidade de representação gráfica, acredita que eles podem configurar-se como uma espécie 

de treino da humanidade para uma migração em massa e definitivo para um espaço virtual por 

completo. Tal configuração traria a substituição completa do espaço físico pelo seu simulacro 

computacional, a criação de um mundo (no sentido relacional desse termo) composto por uma 

paisagem inteiramente artificial onde os humanos, ou seja lá o que reste deles nessa migração, 

habitariam corpos igualmente virtuais e artificiais em um ambiente pautado por leis físicas, ou 

narrativas, novas. Essa proposta,  ainda que o autor a tome como muito pouco provável, surge 

como uma provocação que aponta nessa tecnologia um caráter tanto sedutor quanto educativo. 

Nesta visada, a realidade estaria sendo transformada pela adoção em larga escala do 

simulacro e substituída por sua versão simbolizada transmitida pelos meios de comunicação. 

Os jogos eletrônicos - para ele uma instância da virtualidade com a qual se pode interagir em 

tempo real e, portanto, especialmente sedutora - poderiam servir como uma ferramenta de 

aprendizagem para ocupar e colonizar outros espaços, nesse caso espaços de representação 

que se tornam reais com a migração do senso de realidade do físico para o plano simbólico.  

Para Baudrillard (1996, p.34) “(t)here is no room for both the world and its double.76” 

(BAUDRILLARD, 1996, p. 34). Isso significa que caso o mundo pudesse ser transcrito por 

completo para o espaço virtual, este se tornaria o novo real e o plano físico deixaria de existir 

para os indivíduos como fonte de sentidos e experiência. Isso se dá porque o conceito de 

virtual parte da ideia relacional, de um plano etéreo que faz a ponte entre símbolos e o físico. 

Caso o plano etéreo e simbólico fosse desenvolvido ao ponto de englobar toda a realidade, 

simulando-a em toda a sua aparência, não haveria mais como diferenciar uma instância da 

outra e o elemento referencial se perderia. Considerando que a cultura é tomada, no âmbito da 

pesquisa, como um elemento relacional e aglutinador, isso poderia significar, inclusive, uma 

mudança cultural de proporções dramáticas. 
																																																													
76 “não existe lugar para o mundo e sua cópia” (Tradução livre do autor deste texto) 
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Embora isso seja, de acordo com o próprio Baudrillard e outros autores, muito pouco 

provável, a perseguição teórica deste raciocínio traz uma série de percepções sobre o tema da 

virtualidade. Considerando que o aspecto relacional na cultura se dá tradicionalmente entre 

símbolo e espaço físico, a relação entre dois símbolos, o que já acontece no contexto das redes 

sociais e no processo de formação do simulacro, faz resultar um novo tipo de produto cultural.  

O símbolo nasce, de maneira simplificada, do esforço intelectual de se traduzir em 

linguagem, como abstração, algum elemento do plano físico. Desta forma, o mundo pode ser 

pensado, compreendido e elaborado em uma esfera mais maleável, a mental do espaço de 

representação, antes de se testar diretamente na prática. Isso permitiu que humanos fizessem 

planos e projetos, que realizassem obras grandes com alguma previsibilidade e que criassem a 

ciência. A relação entre dois símbolos, porém, pauta-se por regras diferentes das relações 

físicas c gera efeitos de naturezas diversas. 

O virtual, afinal, é conteúdo. Os personagens, cenário e objetos de jogo eletrônico são 

construções matemáticas que seguem regras definidas pelo sistema computacional, são coisas 

que podem fazer uma quantidade e qualidade arbitrária elevada de coisas mas que, por serem 

construções matemáticas, não podem fazer nada além do que previamente programado para 

elas. Dessa forma, por mais realista que seja a representação de um carro no ambiente virtual, 

por exemplo, ela obviamente não pode levar alguém de um lugar ao outro no real e, já no 

virtual, o carro não pode ser usado de nenhuma forma distinta do que a programação permite 

(em geral, ele pode ser roubado, dirigido e destruído), nem pode ser alterado de nenhuma 

forma distinta do que o jogo permite (ele pode ser personalizado apenas de certas formas, seu 

uso se restringe a locais ou contextos específicos do espaço virtual etc). 

O mesmo vale para as paisagens, as cidades, as árvores e os animais, os objetos, todas 

as representações de pessoas de todos os elementos visíveis e com os quais se pode ou não ter 

contato nos ambientes dos jogos eletrônicos. Eles são artificiais e criados com funções claras 

e, salvo uma eventual experiência bem sucedida de jogo transgressor que encontra uma falha 

ou programação conflitante na mecânica de jogo, não podem ser usados de formas originais. 

A realidade virtual, apesar das aparências com que pode ser criada, é estática, não reversível, 

como a definição de Baudrillard para a interação suave, mediada pela tecnologia. Essa forma 

de sedução e interação, para o autor, não promove novos signos ou mudanças, ela apenas tem 

aparência e potencial para divertir e fazer perder tempo. 

A natureza pouco reversível do virtual conduz a uma noção de que a cultura permeada 

pelo plano simbólico torna-se, aos poucos, menos capaz de promover ajustes e possibilidades 

novas. Uma mudança total, a migração completa para o virtual, talvez pudesse promover tal 
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cenário, uma vez que as leis físicas seriam substituídas por parâmetros computacionais, o que 

é possivelmente uma utopia (distopia). A ressonância no físico do uso banal do virtual resulta 

numa espécie de pântano cultural no qual as coisas e as ideias somem e aparecem, apodrecem 

e revivem sem nunca de fato mudar. É um contexto de impermanência, pois tudo muda, mas 

nada de fato é superado e revertido em algo novo, por conta da impossibilidade de reversão 

dos meios tecnológicos que forma esses construtos estáticos dentro do fluxo informacional. 

Ainda assim, por conta das dificuldades de se habitar o espaço físico, esse cenário se 

mostra acalentador, incitando a ideia de migração para um virtual total que alimenta cultura e 

consumo nessa direção. Dois principais motivos sustentam esse desejo: o fascínio exercido 

pelo artifício manifesto com evidência na virtualidade, como analisado no subcapítulo 1.4.1, 

uma vez que a mente humana encanta-se com as novidades espaciais e estéticas dessa criação; 

e o virtual ser essencialmente desprovido de dialogismo, portanto desejável aos indivíduos 

imersos em um contexto cultural difuso, inseguro e sem referenciais como o Pós-Moderno. 

Como se pode inferir, é justamente o aspecto de não reversibilidade que acaba sendo 

desejado. Na cultura Pós-Moderna, seguindo o discurso Moderno e acentuando-o, tentou-se 

explicar o funcionamento da realidade quase por inteiro através da ciência, do capitalismo e 

até de suas mal fadadas desconstruções. O mundo e suas possibilidades estariam explicados 

pelas mídias, expostos nas redes sociais, filmes, livros, séries, jornais, show, esporte, opiniões 

de especialistas e conteúdos confirmatórios diversos dispersados pelos meios de comunicação. 

A velocidade com que as coisas parecem mudar esconde o aspecto de que elas, via de regra, 

mudam pouco. Ajustes cosméticos, visadas diferentes e deslocadas, repetição sequencial de 

modas e tendências e aparências cíclicas passam por mudança, mas são apenas rearranjo. 

Dessa forma, ao passo em que a realidade física que envolve o indivíduo Pós-Moderno 

é de insegurança e exclusão (principalmente para as parcelas mais pobres da população e para 

a underclass do consumo), o virtual mostra-se como um refúgio. O ambiente das redes sociais 

e dos jogos eletrônicos, inteiramente simbólicos e artificiais, são seguros, salubres, formados 

por leis previsíveis e regras claras que, inclusive, permitem poder e vitória a qualquer um que 

o acesse. As qualidades intrínsecas do físico - como sensorialidade tátil, gustativa e olfativa - 

não são reprodutíveis, mas são, de certa forma, transformadas em signos audiovisuais através 

da pornografia, das fotos e postagens sobre comida e comerciais de perfumes, por exemplo.  

Considerando-se a dificuldade de se consumir experiências sensoriais de qualidade no 

espaço físico, dado o seu custo, o cansaço e a falta de tempo fruto das rotinas comprimidas e 

aceleradas, essa troca não soa ruim. Um discurso contemporâneo de questionamento do real 

valor das experiências sensoriais acompanha esse movimento e leva a fruição a uma espécie 
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de campo sensorial imaginado, lúdico. A consciência ambiental e social, decerto importantes 

para o futuro da humanidade, tem sinergia com esse movimento, uma vez que a recompensa 

da vida humana passa a deslocar-se para a boa ação, a mensagem, o pensamento carinhoso e a 

gratidão, migrando da experiência corporal para uma instância simbólica. 

Nessa redoma de mensagens atraentes e não perigosas, de aparência bela sem os riscos 

da sedução e de ambientes divertidos ainda que não acessíveis e desfrutáveis completamente, 

os indivíduos encontram alívio. Nesse espaço feito de equações matemáticas são resumidos e 

reunidos discursos Pós-Modernos e vendidos os recortes virtuais que libertam o indivíduo de 

sua realidade imperfeita, árdua e de poucas expectativas. Pouco importa que o real torne-se 

complexo e desalentador, o refúgio está no virtual e indivíduos e cultura esperam, mês após 

mês, novidades tecnológicas que o tornem mais próximo, acessível e aperfeiçoado. Os meios 

de pagamento e acesso a esse universo, eletrônicos e simbólicos na instauração da compressão 

espaço tempo, tornam mais simples consumir no (e o) espaço virtual do que no (e o) físico. 

Esse local, por outro lado, é solitário, de pouca continuidade temporal, exigente com 

seus habitantes no nível intelectual e, acima de tudo, formado pela mecânica do consumo, o 

traço preponderante da cultura Pós-Moderna para autores adotados por essa pesquisa. Ainda 

que prazerosa e acessível, essa migração, parcial como ainda se dá, tem um custo econômico 

e cultural pouco evidente e, mais importante, conduz os indivíduos a um cenário construído, 

talvez inescapavelmente, em torno do consumismo, o consumo em seu aspecto naturalizado e 

acirrado. Esse contexto é analisado a seguir, encaminhando a pesquisa rumo à conclusão. 

 

 

2.2 CULTURA CONSUMISTA: A SOLIDÃO PONTILISTA DE PROMETEU 

Na introdução de Consuming life (2007), Bauman inicia sua dissecação sobre a cultura 

e sociedade contemporânea com relatos de acontecimentos e depoimentos de desconhecidos 

protagonistas de diversos fenômenos comuns a essa época: uma adolescente cujo desejo 

maior na vida é tornar-se uma celebridade, por qualquer ação que venha a realizar ou meios 

necessários; descrições estrategicamente talhadas nos perfis e dinâmicas relacionais nos sites 

de relacionamento e redes sociais populares; sistemas de informação criados para empresas 

com o objeto de separar, na etapa de atendimento, clientes de maior poder aquisitivo e aqueles 

de menor potencial, os “consumidores falhos" da underclass; e o novo sistema de imigração 

britânico baseado em pontuações proporcionais ao grau de escolaridade, patrimônio e renda, 

cuja prerrogativa seria "atrair os melhores e mais inteligentes", segundo o então ministro do 

interior Charles Clark (BAUMAN, 2007, p. 11). 
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Esses casos, estampados nos jornais da época de escrita do livro, exemplificam bem o 

Ethos, as possibilidades de vivência e os espaços mentais e sociais da Pós-Modernidade e, em 

conexão teórica, transcrevem o que há de mais essencial e oculto nessa cultura: sua natureza 

consumista. Indivíduos das mais variadas posições sociais e origens experimentam a condição 

existencial de estar sob o julgamento contínuo de regras que regem o consumo no próprio ato 

do convívio social. O consumo é, em uma leitura aproximada, a práxis do sistema capitalista e 

a expansão de sua presença para além dos espaços físicos e sociais, locais nos quais podia ser 

encontrado na Modernidade Sólida, encontra na virtualidade um terreno fértil. 

Semelhança ao que diz Adorno sobre a sociedade moderna, que a máquina expeliu o 

indivíduo - seu criador - e adquiriu vida própria, pode-se dizer, sem temor de um exagero, que 

na Pós-Modernidade o capitalismo e o consumismo engolem as engrenagens sociais e tornam-

se uma cultura global. A grosso modo, grande parte das esferas da vivência humana e os 

espaços onde elas se dão foram transformados pelo que essa pesquisa considera a maior 

metanarrativa Pós-Moderna, a do consumismo, que reina no lugar antes ocupado pelas 

metanarrativas da ciência e civilização. Como resume Bauman, os indivíduos Pós-Modernos 

"(...) inhabit the same social space known under the name of the market77" (ibidem, p. 13), 

sendo o mercado a construção que define o capitalismo. Nesse mundo compartilhado, porém, 

o acesso aos espaços depende do poder aquisitivo e, por consequência, as vivências, o Ethos 

e, em suma, a cultura serão configurados pelo que permite e oferece essa metanarrativa. 

A expansão dessa lógica relaciona-se com a transformação do significado do consumo. 

De atividade cotidiana, banal, o consumo em sua terceira fase (LIPOVETSKY, 2006)78 passa 

a se dar com uma frequência maior e torna-se um ato essencialmente simbólico, em virtude de 

os objetos de consumo se estenderem a conteúdos através da ascensão das mídias e do virtual. 

A partir dessa fase, esse ato não mais subordina-se aos limites da produção, o que ocorre é o 

inverso: estimulam-se necessidades existenciais e desejos através de diversas e sutis formas 

de publicidade, atrelando-as profundamente a elementos como identidade, ética, emoções e 

sensações impregnadas nos objetos de consumo através do plano simbólico.  

No consumo emocional (LIPOVETSKY, 2006) que se instaura, o ato de consumir 

deixa de recair diretamente nos usos e utilidades imediatas dos produtos e serviços e passa a  

focar-se nas promessas de sensações e emoções, tais como felicidade, pertencimento social e 

kits identitários (BAUMAN, 2007) oferecidos para a construção do eu, uma tarefa contínua e 

																																																													
77 “(...) habitam o mesmo espaço social conhecido pelo nome de mercado” (Tradução livre do autor deste texto) 
78 Segundo Lipovetsky, o consumo moderno divide-se em três fases temporais: a primeira corresponde às primeiras duas 
fases da Revolução Industrial (1880 a 1940), em que houve a consolidação do consumo de massa, muito em virtude do 
estabelecimento da publicidade e das magazines, lojas de departamento com crédito facilitado;  
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árdua experimentada pelo indivíduo da era líquida, e diversão. Por essa posição e expansão de 

significado para o campo simbólico, o consumo adquire uma importância inédita, tornando-se 

o epicentro da vida social, aquilo que dá sentido e promove as vivências, que configura os 

espaços e o Ethos. Em suma, ele torna-se a metanarrativa cultural Pós-Moderna, configuração 

na qual passa ao estágio de consumismo de forma plena.  

Essa mudança também pode ser interpretada como o predomínio do virtual na seara da 

cultura. A transformação dos signos em simulacros corresponde a um enfraquecimento do elo 

com o real que altera a relação do indivíduo com os objetos materiais, as relações sociais 

próximas e os indivíduos em sua natureza humana para uma modalidade mercantilizada e 

lúdica. É nítido o discurso consumista que governa as escolhas identitárias nas redes sociais, 

as formas de relacionamento, as estratégias de atendimento e até a seleção de possíveis 

imigrantes na Inglaterra, país em que a Pós-Modernidade encontra-se em patamar avançado.  

Nessa metanarrativa, o próprio ser humano torna-se apêndice no meio comunicacional 

manifesto virtualmente, instrumentalizado e reduzido a uma condição existencial que pende 

ora para a de consumidor, ora para a de objeto de consumo. Esse caráter intermediário e 

dicotômico talvez seja o segredo mais velado dessa sociedade. O indivíduo Pós-Moderno é o 

sujeito commodity, no termo original de Bauman (2007), cuja identidade é construída e 

configurada em obediência à necessidade existencial vital da sociedade de consumidores79. As 

ações para tanto regem que é mandatório que ele seja consumido enquanto mercadoria e, ao 

mesmo tempo, seja um consumidor ativo, ambas as condições implicando-se mutuamente.  

O indivíduo da era líquida encontra o refúgio para o caos e possibilidade de realização 

na dissolução de si mesmo oferecida no mar de prazer do consumismo e nas ondas crescentes 

de emoções provocada pela dinâmica lúdica do ato de consumir. Refazer-se a cada ilusiva 

mudança da moda, tornar-se mais consumível a cada ciclo da cultura e reinventar relações e 

narrativas pessoais torna-se mais do que necessidade em um mundo instável, tudo isso ganha 

aspectos de entretenimento. O discurso da liberdade ganha força, apoiado na sinergia com a 

velocidade da comunicação, dos meios de pagamento eletrônicos e com a oferta generosa de 

mundos novos nas redes sociais e jogos eletrônicos.  

Concomitantemente, semelhante ao que se experimenta nos jogos eletrônicos, o tempo 

Pós-Moderno é notado apenas em suas manifestações pontuais e concentradas. Os intervalos 

entre os acontecimentos significativos, que podem ser resumidos nos momentos em que se 

pode consumir e ser consumido, são um tempo morto, ignorado, espécie de buraco-negro na 
																																																													
79 Padrão societário da Pós-Modernidade, segundo Bauman, no qual o consumo toma o lugar da produção como centro de 
importância. A demanda passa a ser criada e o ato de consumir, por si só, torna-se tanto um prazer quanto uma atividade que 
eleva o indivíduo consumidor a um patamar elevado dentro da cultura, pois o consumo denota conhecimento e capacidade. 
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constelação de eventos cruciais. Cada momento, a estrela do tempo presente, nasce e morre 

em si mesmo, sem conexão com o que veio e esta por vir, sem relação forte de causalidade ou 

importância elevada na linha de acontecimento. O nome tempo pontilista denota tal natureza: 

são pontos de acontecimento onde os espaço ganha forma e vivências se dão, separados pela 

enorme velocidade dos fluxos informacionais mas organizados em belas narrativas nos meios 

de comunicação de forma a, mesmo dispersos no espaço e no tempo, formarem uma teia 

cultural coerente e divertida. 

Nesse interim, que alterna vazios simbólicos com explosões de conteúdo, as relações 

humanas, naturalmente constituídas pelo contraditório e desenvolvidas gradualmente, sofrem 

a pressão do imediatismo, deformando seus padrões em uma forma ideal de contatos fugazes 

com prazos de validade pré-determinados. Os amores que perduram e as amizades de décadas 

são resistências românticas de indivíduos que ousam permanecer com as mesmas atividades, 

residências e profissões, enfrentando a cobrança de movimentação e mudança incessante. No 

espaço físico urbano travado e complicado, mover-se e mudar, como são capazes de fazer os 

membros da elite econômica, é uma demonstração de força, uma declaração de qualidade que 

permite ao indivíduo tornar-se mais desejável e, assim, consumir mais. 

Não por acaso soma-se a esse cenário o discurso da competitividade, valor capitalista 

incorporado como princípio ético na Pós-Modernidade. Em consonância com o afastamento 

presencial fruto das condições insalubres, a dissolução do tempo em pontos e do espaço em 

ilhas acessíveis por dinheiro e o consumo solitário de conteúdos através de meios eletrônicos 

frios, a ascensão desse elemento promove o cenário de desaglutinação social proposto pelos 

autores referência da pesquisa. Talvez por essa razão a solidão tenha, na cultura Pós-Moderna, 

evoluído de uma condição frequente, mas passageira, para uma epidemia social. 

Esse Ethos consumista é transmitido desde a mais tenra idade na escola e nas formas 

de entretenimento infantil, idealmente vivenciado na suspensão dos valores fraternais, como a 

empatia e a solidariedade. Conforme assinala Bauman (2007, p. 78), o ato de consumir é 

essencialmente solitário: ainda que ele se dê muitas vezes na companhia de outro, o indivíduo 

encontra-se submerso nos seus sentidos, provocado pelas estratégias de comunicação, absorto 

em suas preocupações e desejos imediatos na ocasião do consumo. O outro, nesse espaço, é 

um elemento estranho, por vezes um entrave à consecução do consumo. Por mais densos que 

sejam os espaços onde o consumo se dá, eles são palco para aquilo que Bauman (2007) chama 

de enxames - grupos nos quais indivíduos movem-se ocasionalmente na mesma direção mas 

sem coesão, sem olhar para os lados e aptos a ter uma experiência significativa com os que os 

acompanham - voarem e competirem fazendo muito barulho e pouco esforço coletivo. 
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O que move e une a sociedade é a causa do consumo. No desmoronamento do estado-

nação e das instituições Modernas, juntamente com seu projeto político e narrativa, esse ato 

emerge como guia moral das sociedades e fonte maior das identidades individuais. É através 

do consumo de experiências diversas, bens de consumo de conteúdos de entretenimento que 

os indivíduos formam-se, que constroem suas identidades e interagem. Ao invés da formação 

dialógica e orgânica dada no contato com o espaço físico, o indivíduo contemporâneo molda-

se no contato com produtos e símbolos frutos do simulacro com o qual ele interage através da 

tecnologia e da virtualidade. 

Esse contato é de uma natureza fluída, gerando produtos de pouca força e gravidade. O 

que se constrói nessa relação carece de peso e resiliência, ao passo que, mesmo assim, precisa 

ser agradável, consumível. Eternamente cobrados e sem as ferramentas para tornar-se tudo o 

que o discurso permite ser, a liberdade de construir a si mesmo torna-se uma tarefa inglória. 

Tal qual Prometeu, na perfeita alegoria de Bauman (idem), o indivíduo Pós-Moderno carrega 

em si a culpa da própria falha, tanto a da derrocada do grande projeto da Modernidade quanto 

a da incapacidade de tornar-se uma commodity perfeita e transcendental, tornando-se cínico. 

Na ausência de resolução, ou da salvação hipotética da humanidade, pesa sobre sua existência 

a responsabilidade de viver a plenitude dos prazeres, mesmo que em uma conformação 

ambivalente e sozinha como a que se desenha na teoria e se vive cotidianamente 

Em meio a essa solidão, as possibilidades de refúgio e entretenimento oferecidas no 

virtual adotadas com afã à medida em que o consumismo prospera. Escolher esse caminho, 

porém, mostra-se difícil por causa do que defino como uma natureza dicotômica do consumo, 

que é a tendência de a sua prática se mostrar pouco satisfatória, ainda que seja constantemente 

agradável. Esse fenômeno é analisado tendo como eixo a relação entre o real e o virtual. 

 

2.2.1 A NATUREZA DICOTÔMICA DO CONSUMO 

Para Lipovetsky (2004), o consumo é um ato natural, parte da existência. Ele inclui 

toda sorte de ações biológicas, sociais e culturais nas quais estão contidas as ideias de uso e de 

utilidade. Comer uma fruta ou um pedaço de carne, por exemplo, consiste em um episódio de 

consumo. Fruir uma paisagem ou obra de arte envolve uma noção de consumir o que é visto, 

receber com os olhos e daquilo tirar algo, uma inspiração ou nutrição do espírito. Consumir 

envolve uma relação entre o consumidor e o que é consumido, um ciclo formado pelo antes e 

pelo depois - considerando-se, também, um durante - e um meio de consumo, seja ele físico, 

simbólico ou de cunho espiritual. Estar vivo implica consumir, portanto não se trata, ao longo 

da argumentação presente na pesquisa, de condenar essa ação. 
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O que se passa no consumismo é a transformação desse ato natural em algo que se 

eleva simbolicamente ante a outros processos culturais. O consumo sempre se fez como uma 

consequência, até necessidade, não como a mola propulsora do processo produtivo. Na cultura 

Pós-Moderna, por outro lado, ele é alçado à condição de atividade mais importante, à posição 

de elemento definidor da cultura. Sai a sociedade de produtores descrita por Bauman (2007), 

na qual a natureza era transformada em bens a partir das demandas demanda, e inicia-se o que 

ele chama de sociedade de consumidores, onde demandas diversas passam a ser criadas para 

serem satisfeitas. O conteúdo dessas demandas e suas variações é alargado ao patamar quase 

infinito da imaginação e a realização plena, por isso, torna-se praticamente impossível. 

Nesse cenário, que faz aumentar os lucros da indústria que supre e cria as demandas 

dos consumidores, os empecilhos ao consumo são combatidos. O dinheiro, a energia que 

move esse contexto, precisa fluir com rapidez e simplicidade, fato que se pode observar na 

compressão espaço temporal descrita por Harvey. As coisas usadas no espaço físico, como já 

mencionado, precisam de matéria prima e tempo para serem produzidas, o que faz delas itens 

mais caros e menos disponíveis. Elas são produzidas, toda a indústria se organizou em torno 

do esforço de aumentar quantidade e velocidade de produção e o lucro advindo disso é alto, 

mas não seria o bastante para suprir todos os sonhos criados. É nesse ponto que a virtualidade 

e a comunicação se fazem brilhar, tornando-se indispensáveis e centrais à cultura. 

Como mencionado nos subcapítulos 1.1.1 e 1.4.1, o simbólico é criado e moldado com 

mais facilidade do que o físico. Uma vez conquistada a tecnologia que viabiliza a construção 

audiovisual de conteúdos, eles são mais rapidamente entregues pela via do virtual, tornando-

se mais acessíveis e controláveis tanto em termos de qualidade, pois são produtos totalmente 

tecnológicos, quanto de personalização, por serem conteúdos. Manifesta-se, porém, o caráter 

dicotômico mencionado logo acima. Mesmo com todas as vantagens, esses produtos ainda são 

intrinsecamente falhos em alguns aspectos importantes de visada filosófica e existencial. 

O traço mais discutido até agora foi a relação entre o Sublime e o Belo, brevemente 

abordada no subcapítulo 1.4. O real e sua fisicalidade, apesar das dificuldades experimentadas 

nas precárias condições da Pós-Modernidade, tendem ao Sublime kantiano, são capazes de 

uma força simbólica e emocional ímpar. As sensações do corpo, o contato com paisagens em 

que o olhar não encontra fim, as infinitas possibilidades de cores, sabores, aromas e texturas 

misturadas e combinadas, a sensação de eternidade encontrada em construções, paisagens e 

obras de arte, tudo é mais impressionante do que a aparência virtual pode oferecer. O Belo, 

por mais agradável, estetizado ou realista que seja, sofre na comparação com o seu referente 

real pois ele é representação em um meio, ele é ilusão, imagens em telas. 
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Isso, porém, torna-se aceitável ante o acesso restrito a espaços, momentos e objetos na 

Pós-Modernidade, pois estar na presença do Sublime torna-se consumo possível apenas aos 

mais ricos. Os avanços industriais da Modernidade, acirrados na Pós, causaram danos ao meio 

ambiente, deterioram o espaço físico e o senso de dificuldade, custo e desperdício de tempo 

para fruir o Sublime faz com que o Belo seja visto não só como bom substituto, mas como 

preferencial, uma vez que ele torna-se, ainda, interativo através da tecnologia, como em jogos 

eletrônicos. O Belo passa a ser alimentado pela rede discursiva formada dentro do próprio 

espaço virtual, validade pelas opiniões de muitos consumidores e pelos entes influentes da 

cultura Pós-Moderna, formando-se o simulacro que o transforma na realidade possível. 

Essa relação é inteiramente alinhada à dinâmica que se dá entre o Prazer e o Conforto, 

descrita por Lipovetsky, na qual se pode alinhar o Prazer ao Sublime e o Conforto ao Belo. 

Segundo o sociólogo francês (2006, p. 159): 

 
“Scitovsky distingue o prazer, como "bem positivo", do conforto, como 
"bem negativo" resultante da eliminação do desconforto. Nessa perspectiva, 
a falta de conforto é apresentada como o que deve preceder o prazer: é 
preciso ter frio para apreciar o calor da lareira, é preciso sentir fome para 
saborear uma boa mesa. O homem é feito de tal maneira que lhe é 
impossível viver num conforto completo gozando, ao mesmo tempo, um 
máximo de prazer. Portanto, é inevitável o conflito entre prazer e conforto, 
exigindo o primeiro, para ser sentido, que o segundo não seja total. (...) 
Conforto e prazer, longe de confundir-se, excluem um ao outro.” 
 
 

A ideia de positivo e negativo é um bom ponto para a delimitação entre o físico, que se 

propõe na matéria, e o virtual, que é acessado e criado num vazio simbólico. Da mesma forma 

que Sublime e Belo podem ser confundidos, Prazer e Conforto interagem, um dependendo e 

se formando do outro e, ao mesmo tempo, os dois sendo excludentes quando maximizados. 

Belo e Sublime, afinal, também partilham de imagens, formas e sensações, um contém partes 

do outro e os dois se apresentam misturados, mas quando plenos são excludentes. 

No âmbito do consumo, essa relação se mostra igualmente clara. Enquanto o físico e o 

real são fontes de prazer, e portanto desconforto, o virtual é um ambiente que promove tanto a 

beleza da aparência quanto o conforto da comodidade. Ele se dá no ato de ficar em casa ou 

conectado em um dispositivo pessoal com uma tela, suas vivências de jogo eletrônico são, 

ainda que desafiadoras, vencíveis e sem dores físicas ou grandes incertezas e perdas. O custo 

é pago de antemão no ato em si prazeroso de consumir, que tem os benefícios do processo de 

formação identitária apontados acima, e o investimento de tempo no ato se dá em momentos 

que já seriam perdidos no caos urbanos da maioria das cidades, sendo, portanto, aceitável. 
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No conforto de um ambiente seguro, o jogador adentra outro plano feito de dinâmicas 

de Conforto e do Belo, onde terá experiências de entretenimento agradáveis enquanto exerce 

o ócio ou descansa. Nada de mal pode lhe afligir, apenas boas sensações estéticas e interativas 

que, se não são capazes de modificar sua vida por completo, são capazes de divertir. Com as 

possibilidades abertas pelos jogos em rede, conectados a grandes servidores e nos quais é 

possível interagir com outros jogadores e até criar grandes mundos compartilhados, a ideia de 

conforto ganha ainda mais força, pois sequer é preciso deixar o ambiente de casa para ter 

contato com outros indivíduos. Pode não ser surpreendente ou arrebatador, mas agrada. 

Segundo Lipovetsky a escolha pelo Conforto é acentuado com as condições que aqui 

identificamos como próprias da Pós-Modernidade, como o urbanização em larga escala e o 

avanço tecnológico, em especial dos meios de comunicação. Ele afirma: 

 
“Nas sociedades desenvolvidas, o antagonismo do conforto e do prazer 
adquire um relevo particular, uma vez que elas privilegiam sistematicamente 
o conforto material, a funcionalidade, o ganho de tempo, a eliminação de 
esforços físicos. Assim, instalam-se novos hábitos que levam os indivíduos a 
passar da busca do prazer à evitação do sofrimento. (...) Certamente, somos 
beneficiados pelas facilidades técnicas, mas é à custa de uma redução da 
intensidade dos prazeres, sendo nossa vida confortável pobre em satisfações 
positivas. Aos olhos de Scitovsky, aí se encontra uma das razões que 
explicam o fato de a elevação do bem-estar ser acompanhada por uma fraca 
modificação da felicidade dos consumidores.” (2006, p. 159-160) 

 

Essa forma de agir nas “sociedade desenvolvidas” explicita a relação desse fenômeno 

com a tecnologia, aqui recortada nos aspectos de ascensão da virtualidade e no âmbito dos 

meios de comunicação, especificamente nos jogos eletrônicos. Uma sociedade que privilegia 

o conforto em suas formas de vivência está atrelada a uma cultura, como visto, mais ligada ao 

Belo do que ao Sublime, ao virtual do que ao físico. A mudança no grau de satisfação dos 

consumidores, como apontado, é fraca, o que se alinha às ideias propostas por Baudrillard de 

que o que se passa na sedução mediada pela tecnologia é incapaz de promover o que ele 

chama de “reversão”, uma modificação emocional ou cultural de larga escala no indivíduo. 

O elemento que se soma à equação e torna a troca do físico pelo virtual realmente vista 

como vantajosa é a possibilidade de Interação, traduzida no signo reduzido de interatividade, 

oferecida pela tecnologia mais avançada. O espaço físico é, por excelência, interativo, uma 

vez que o indivíduo experimenta-o com seu corpo a partir de um ponto de vista único. O 

virtual, por sua vez, é essencialmente observável, pois ele não se materializa a não ser quando 

o que é imaginado e planejado ganha representação física, materializado através do trabalho 

com objetos reais. O virtual dos jogos eletrônicos, por outro lado, oferece um meio termo. 
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Da mesma forma que o espaço físico torna-se inacessível e restrito por barreiras de 

pagamento, o aspecto interacional encontrado nele diminui com a cultura Pós-Moderna. No 

âmbito do consumo, pouco é criado pelos indivíduos, a maioria dos bens é comprada e criar 

algo, como na arte ou artesanato ou ofícios cotidianos, é visto como arriscado e, muitas vezes, 

dispendioso em tempo e dinheiro. O espaço físico, então, que é naturalmente interativo torna-

se um reflexo inacessível no qual se interage com poucos elementos e cria-se ainda menos. 

Além disso, as coisas com as quais se pode interagir são, dadas as condições socioeconômicas 

precárias de boa parte da população, de baixa qualidade e pouco divertidas. 

No virtual e nos jogos eletrônicos, por sua vez, é possível interagir com os ambientes, 

objetos e personagens vistos na tela, modificando-os, colecionando-os e causando impacto 

simbólico nos contextos narrativos e divertidos consumidos. Falta a sensorialidade, o Sublime 

e tudo o mais aqui descrito, mas é, novamente, divertido e possível, acessível e simples. Seja 

com controles de botões, sensores de movimento ou telas sensíveis a toque, o jogador pode 

“tocar” o conteúdo virtual e fazer coisas com ele, pode explorar seus desejos de manusear, em 

um sentido diminuído, coisas interessante e até criar o novo, algo que evita fazer no espaço 

físico, onde um erro de manuseio ou julgamento pode custar dinheiro e tempo para consertar. 

Em sentido semelhante, o simbólico interativo não requer grandes habilidades, apenas 

conhecimento de procedimentos como apertar botões e selecionar opções. Não é preciso 

muito tempo e esforço para fazer algo narrativa ou esteticamente interessante. Mesmo que o 

consumidor esteja manipulando objetos virtuais criados em ambientes inacessíveis à maioria 

de seus sentidos em ações de poucas consequências, aquilo é uma experiência muitas vezes 

mais rica do que as possíveis no espaço físico. Mesmo que o que se possa fazer dependa de 

regras nem sempre intuitivas e que não seja possível gerar produtos de qualidade expressiva, 

algo pode ser feito, fazê-lo é divertido e, ainda, confortável. 

Todas as instâncias reduzidas dessas relações - o Belo, o Conforto e a Interação - têm 

a característica essencial de favorecer o consumo. O Sublime é grande demais, difícil de 

apreender e vender, acessível a poucos. O Prazer tem sua contraparte de desprazer, ele é visto 

como arriscado. A Criação é custosa, nem sempre acessível, demanda tempo. Nenhuma das 

instâncias superiores é facilmente vendável ou comunicável. As reduzidas, contudo, são. 

Considero a prevalência do virtual na sociedade Pós-Moderna causa e consequência 

do abandono do espaço físico denunciado por Lefebvre (1991). Um aspecto conduz ao outro e 

eles se retroalimentam na dinâmica cultural descrita no capítulo 1, que envolve as interações 

entre espaço, vivências e Ethos. A cultura, ao atingir um grau de virtualização suficiente para 

desenvolver os ambientes virtuais dos jogos eletrônicos, deu origem a um bem cultural que 



 84 

serviu como catalizador de um fenômeno latente, a interiorização das vivências, e encontrou 

no consumo o elemento com o qual forma sinergia perfeita. Virtualidade e consumo facilitam 

um ao outro e, no âmbito das provocações extremas de Baudrillard, ajudam a compreender o 

movimento Pós-Moderno rumo a uma cultura discursiva, individualista e liquefeita. 

Apesar de dicotômico e de satisfação não plena, o consumo oferece o que o discurso 

atual pede, numa relação em que sequer se sabe o que leva a quê. É uma escolha consciente 

pelos elementos menos impactantes que a cultura é capaz de gerar, mas que são, ainda assim, 

desejáveis. Não importa, necessariamente, que a entrega seja inferior à possível no real, ela 

vem envolta em tantos signos e discursos que o valor passa a ser dado a outros elementos. 

Esse magnetismo exercido pelo virtual, contudo, não é novidade da época atual ou da 

cultura Pós-Moderna, ele pode ser rastreado ao longo da história e ao redor do planeta. O 

mecanismo de encantamento com o plano simbólico e as consequências no plano físico disso 

que então se davam são semelhantes às de hoje, com a diferença de que o virtual materializa-

se em jogos eletrônicos e outras instâncias comunicativas através da tecnologia audiovisual e 

de interatividade, fato que promove um movimento mais acentuado de ressonância na cultura. 

Compreender o mecanismo dessa interação e trazer o pensamento para o presente é um passo 

essencial, realizado a seguir. 

 

 

2.3 JOGOS ELETRÔNICOS: O POTLATCH TECNOLÓGICO E O ESPELHO 

O conceito de potlatch foi descrito e utilizado por diversos autores, como Lipovetsky 

(2006), Huizinga (2000) e Baudrillard (1990) no corpo referencial da pesquisa. É uma espécie 

de ritual de cunho material e simbólico praticado por culturas primitivas e sem contato entre 

si, como tribos indígenas norte americanas e povos da Melanésia, o que denota um caráter 

quase primordial dessa prática. Ela constitui-se através de um evento no qual bens materiais e 

capital simbólico/espiritual são colocados em relação, com bens ofertados entre famílias ou 

tribos e os recebedores sacrificando parte, ou a totalidade, dos presentes para preservar ou 

aumentar o seu poder simbólico dentro da sociedade.  

Desperdiçando itens e comida úteis, os participantes mostram-se fortes e capazes, mais 

poderosos no plano espiritual. Itens de importância elevada, como os considerados sagrados 

ou históricos, eram ofertados entre as tribos e famílias representando o reconhecimento por 

algum feito importante realizado ou até um pedido de aliança, o que, por sua vez, aumentava 

o capital simbólico tanto do recebedor, pelo status que lhes era conferido, quanto do doador, 

por abrir mão de seu tesouro e, com isso, realizar o potlatch de uma forma invertida. 
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Assim como nas dicotomias do consumo, pode-se inferir do potlatch a noção de que 

real e virtual interagem de maneira direta, ressoando um no outro de maneira determinante, 

algo que parece surgir espontaneamente em várias construções culturais. Baudrillard trabalha 

essa ideia ao dizer que o virtual existe desde que o primeiro e mítico livro foi escrito, pois ali 

o homem teria atingido a capacidade de representar o plano concreto no campo abstrato e de 

posteriormente recuperar as ideias estocadas no plano abstrato e realizá-las de volta no plano 

físico. O virtual do pensamento, presente no espaço de representação descrito por Lefebvre, é 

parte das dinâmicas do plano físico e este, por sua vez, é matéria prima para o virtual. 

A relação, contudo, é majoritariamente vista como de substituição e não sobreposição. 

Isso fica claro no mecanismo básico do potlatch de sacrificar/desperdiçar conscientemente 

uma quantidade de bens materiais úteis em nome de aumentar o poder simbólico dentro do 

grupo. A transcrição de um plano para o outro era vista como fruto de um ato de transmutação 

- deixar o aspecto físico e assim tornar-se símbolo - e não de transformação, no sentido de ser 

ao mesmo tempo as duas coisas, físico e símbolo. Existe uma característica negativa que está, 

de certa forma, ligada à ideia de consumo, pois o objeto material é consumido (pelo fogo, 

geralmente) no processo de transmutação em poder espiritual ou simbólico. 

Baudrillard (1990) afirma que essa mudança de estado das coisas é perpassada por um 

elemento comunicacional, uma vez que os bens e coisas de natureza física são fáticos, eles 

existem e têm utilidade, e os conteúdos de natureza simbólica são míticos, alinhados aos 

processos lúdicos da existência. Destruir uma vantagem real e concreta em nome de um título 

ou ganhos de status é uma aposta, uma rodada de jogo que pode ou não render bons frutos, 

mas que por isso mesmo é mais satisfatória. Consumir, então, tem desde sempre um aspecto 

divertido, um certo risco e uma dose de aposta que pagando-se ou não torna a vivência mais 

rica, algo que tira a vida de um ciclo monótono de sobrevivência e promove vivência. 

Comunicando através de dança, música e destruição de objetos a intenção de abrir mão 

do conforto físico para tornar-se mitos e símbolos poderosos, o realizador do potlatch lança-se 

ao imponderável, torna-se governante momentâneo dos espaços de representação acessados 

por aquelas culturas. O seu jogo pessoal era de alto risco, um cálculo entre necessidades e 

possibilidades que, quando enfrentado, fazia com que sua voz fosse ouvida. O potlatch só 

podia ser realizado por aqueles já com riqueza, pois os carentes decerto morreriam com os 

sacrifícios, mas a sua realização podia colocar mesmo uma família ou tribo pequena ou quase 

excluída de volta ao topo político/espiritual dentro de sua cultura. Abandonando conforto e 

segurança material era possível conquistar um patamar de liderança simbólica que, por sua 

vez, recompensava exatamente com essas vantagens deixadas de lado caso vingasse. 
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A prática do potlatch foi combatida na Modernidade, sendo criminalizada por quase 

todos os governos colonizadores. A ideia de desperdiçar comida e itens materiais de qualidade 

foi condenada pela razão e apontada como uma das provas de que os povos dominados eram 

incultos e precisavam ser ensinados. A moral protestante, ascética e austera, focava um outro 

lado do consumo, aquele ligado ao lucro e ao capital simbólico construído através da limpeza 

e da contenção. Coincidentemente, porém, tanto o potlatch quanto a moral protestante viam 

na prática de abrir mão do físico em prol do simbólico uma virtude, fato que talvez explique a 

permanência dos mecanismos de desperdício e o valor dado a ele até hoje na cultura. 

Uma e outra trabalham com a ideia de um futuro mais importante do que o presente. 

As religiões semíticas pregam a noção de que o que há de acontecer depois da carne é o 

principal prêmio da vida, enfatizando a ideia do futuro ao lado de Deus em contraste com uma 

existência mundana de prazeres que leva à condenação do espírito e ao sofrimento eterno. O 

potlatch, por sua vez, funciona a partir da noção de que existe uma demonstração de virtude, 

talvez moral, em se abrir mãos de vantagens e confortos materiais, o que é recompensado no 

âmbito cultural com respeito e poder. O virtual é poderoso nessas construções, mantendo as 

figuras do Conforto, do Belo e da Interação sob controle, numa posição envergonhada. Elas 

estão ligadas, nesse ponto, ao físico cheio de vantagens e benesses, não ao virtual, uma vez 

que esse é ainda tido como transcendental. 

A maior mudança nesse contexto, para essa pesquisa, se dá com o desenvolvimento 

tecnológico e das mídias audiovisuais, que culminam nos meios de comunicação de massa e 

nos jogos eletrônicos. Como já mencionado, o espaço urbano fruto das mudanças Modernas e 

Pós-Modernas provoca uma interiorização das formas de vivência, pois elas passam a ter mais 

qualidade no espaço de representação das formas de entretenimento do que no precário espaço 

físico. De certa forma, isso é um sacrifício do real em nome do simbólico, ainda que não por 

escolha. A experiência cotidiana contemporânea é recompensada com formas de interação, 

pagamento ágil e diversão virtuais, o que promove um acelerado abandono do espaço físico 

em troca de uma posição de destaque no virtual das redes sociais e jogos eletrônicos. 

O investimento de tempo é recompensado, pois os contatos, inclusive profissionais e 

afetivos, se dão no espaço de representação tecnológico. Mesmo o feitos do espaço físico são 

transcritas em foto, vídeo e texto para o virtual pois ali é que está se construindo o novo foco 

de vivências da Pós-Modernidade. Nos jogos eletrônicos, o corpo físico do jogador fica 

estagnado (é uma atividade sedentária) a não ser em coordenação de olhos e mãos, enquanto o 

corpo virtual prospera. O tempo empregado nessas atividades também é recompensado, uma 

vez que elas entregam prêmios desejados dentro dessa cultura. 
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Além disso, os jogos eletrônicos são bens culturais que oferecem as recompensas 

tradicionais do processo de desperdício de objetos materiais e abandono do espaço físico sem 

que isso signifique, como se dava no potlatch ou na moral protestante, abrir mão do Conforto, 

do Belo, da Interação e, mais importante, do presente. No virtual dos jogos eletrônicos se 

conforma a mistura dos dois, os considerados prêmios maiores dentro dessa cultura (o acesso 

a conteúdos diversos, possibilidades de manter contato com diversas pessoas pelos meios de 

comunicação tecnologicamente mediados, construção de uma identidade percebida como líder 

ou valiosa dentro do ambiente virtual e outros) pelo considerado menor preço. 

O Belo é privilegiado e tornado expressão elevada de cultura e facilmente acessível, ao 

passo que Sublime, já tido como inacessível, é discursivamente atacado como antigo e passa a 

sequer ser desejado. O Conforto passa a reger as escolhas, sendo oferecido como um estado 

mais desejável em contrapartida ao Prazer, que traz necessariamente um pouco de desconforto 

junto e por isso passa a ser visto como arriscado e indesejado. A promessa de Interação com 

tudo simplifica o caos contemporâneo através de procedimentos simples que dão resultados 

imediatos, ao contrário da Criação que envolve, no discurso vigente, mais gasto do que 

recompensa. O presente, por fim, não precisa ser ignorado em nome do futuro, pois o virtual 

do tempo pontilista se manifesta numa sucessão de ‘agoras’, em momentos congelados ricos 

em entretenimento, conexão, interatividade e conteúdos. 

O potlatch tecnológico consiste em sacrificar algo no espaço físico em nome de um 

virtual meticuloso, vasto e variado no qual se pode interagir com uma série de estéticas, 

histórias e símbolos. O que se sacrifica é a sensação da matéria, algo que sequer acessado com 

qualidade na Pós-Modernidade urbanizada, em nome de simulacros de emoção, sensação, 

vivências e tudo aquilo que um dia já constituiu o real. Segundo Baudrillard (2000), essa 

substituição é um passo que grande parte dos indivíduos consideraria válido caso se pudesse 

escolher, uma vez que o real, em si, oferece cada vez menos possibilidades de interação, de 

reversão, sedução e prazer. A realidade passa a ser confundida com o simulacro informacional 

dispersado pelas mídias de massa, o passo seguinte seria pouco doloroso ou até desejável. 

Perde-se nessa transição muito da complexidade, justamente o que se parece querer 

eliminar do mundo. Mesmo que esteticamente plural, pelo menos em possibilidades, o virtual 

é construído por inteiro a partir de equações e, por isso, incapaz de empreender toda a gama 

de ações, resoluções e nuances possíveis no espaço físico. Mesmo os jogos eletrônicos da 8ª 

Geração e além, com sua capacidade audiovisual elevada, apenas representam a aparência do 

real em telas bidimensionais, sem acesso a três dos cinco sentidos básicos, e mesmo isso não é 

constantemente realista. 
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O aspecto mais drástico, porém, supera a etapa audiovisual e chega no que se pode ou 

não fazer no âmbito virtual. Diferente do real e sua ancoragem na matéria, o virtual é um 

espaço formado por códigos binários e equações matemáticas que geram respostas, portanto 

contextos, que se resolvem igualmente em repostas ‘sim’ e ‘não’. Mesmo que a capacidade de 

computação atual seja capaz de formar uma longa cadeia de respostas binárias que até passa a 

impressão de uma curva com nuances, isso é feito com acessos e restrições exatas, gerando 

resultados finais sem variações verdadeiras, sem possibilidades reais de inovação. 

Isso se traduz, nos jogos eletrônicos, na forma precisa do que se pode fazer neles. Os 

mecanismos de vitória e derrota são claros, como em todo jogo, e os aspectos que formam a 

aparência e estabelecem a realidade e a coerência interna do espaço de jogo também o são. Se 

no espaço físico é possível, por exemplo, cavar um buraco em qualquer lugar do chão, com os 

instrumentos adequados ou não, em um jogo eletrônico isso só se torna possível nos locais 

onde a ação de cavar é previamente definida como possível, apenas do jeito programado para 

que ela aconteça e com os acessos previstos (como o avatar estar de posse de uma pá ou 

alguma habilidade específica que o permita cavar). Enquanto no espaço físico é possível usar 

a água de um copo para beber, lavar o rosto, deixar evaporar, criar mosquitos ou provocar 

danos em um equipamento eletroeletrônico, em um jogo virtual provavelmente essa água nem 

será acessível na maioria dos casos e, caso o seja, só poderá ser usada de uma única maneira 

programada, como molhar algo em um momento em que narrativa e sistema peçam isso. 

Isso conduz a outra limitação do espaço virtual, que é a de ser criado por indivíduos 

que, mesmo em grandes e talentosos grupos, têm capacidade limitada de programar situações, 

fator amplificado pela limitada, ainda que grande, capacidade computacional necessária para 

processar tantas informações. O espaço físico é dado de antemão, suas leis são realizadas sem 

a interferência ou competência humana e uma série de imprevistos se passa nele. A ciência é 

uma forma metodológica de tentar repetir resultados e evitar tamanho grau de variabilidade da 

matéria, por exemplo, buscando diminuir a variabilidade. O virtual, por outro lado, é limitado 

de antemão pela tecnologia que o viabiliza e, em uma segunda instância, ligada à capacidade 

intelectual, imaginativa, de tempo e de recursos daqueles que o criam e programam. 

O virtual manifesta-se de forma poderosa em contextos de entretenimento, narrativas e 

jogos, experiências essencialmente contextualizadas e tidas em torno de uma linha clara. O 

que se opera em seu ambiente é líquido e, ao mesmo tempo, pouco possível de modificar. Na 

etapa de criação ainda é possível inovar, mas uma vez estabelecidos os parâmetros e o que 

será possível no espaço final, as possibilidades de reversão tornam-se limitadas. A aparência 

que simula o real é acompanhada por uma pesada camada de restrições e vetos sistêmicos.  
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A importância disso se manifesta quando o virtual transborda para outros aspectos da 

vida, situação em que o que se aprende a fazer nesses espaços limitados pelo que a tecnologia 

suporta começa a configurar-se como formas de vivência válidas que servem de modelo para 

o espaço físico. O mundo real é, essencialmente, ilimitado em possibilidades interacionais e 

de resolução, ele é amplamente imprevisível para os indivíduos que o ocupam e tentam ler de 

seus pontos de vista pouco privilegiados, entrincheirados nos próprios corpos. O virtual, por 

outro lado, é necessariamente previsível, coerente, ilusório, estético, simplificado. Colocadas 

em relação, as formas de interação e possibilidades de resolução em um e outro faz surgir um 

contexto novo que influencia toda a cadeia de vivências e, portanto, a cultura em larga escala. 

Diferentemente, porém, do potlatch tradicional em que o físico é sacrificado em prol 

de um ganho simbólico que acabava retornando como benefício para o próprio real, o potlatch 

tecnológico em jogos eletrônicos é um sacrifício/abandono do real em prol quase inteiramente 

do virtual. Essa operação não reverte-se, obrigatoriamente, em melhoria do espaço físico, mas 

sim em uma construção simbólica que fica cada vez maior e, assim, passa a promover formas 

novas de vivência e interação. Como o virtual torna-se magnético na Pós-Modernidade, o que 

se passa nele torna-se um espelho, conteúdo altamente valorizado, e isso ressoa na cultura de 

maneira acentuada, completando o ciclo do bem cultural de retornar à cultura e transformando 

o espaço virtual e o que nele se cria em algo com valor intrínseco e, além, pedagógico. 

Outro aspecto importante está no fato de o potlatch tradicional se dar entre pessoas, no 

espaço físico, em cerimônias nas quais algo é dado e destruído. Isso se perde na relação 

tecnologicamente mediada, pois o que é destruído no processo de migração ao virtual não foi 

dado e sim comprado ou conquistado, não havendo, portanto, um elemento social. Destrói-se 

a natureza, de acordo com Lefebvre (1991), sem que se precise prestar contas a outrem. 

Conquista-se um poder simbólico que tem ascendência não se sabe bem perante quem 

ou qual situação, pois a socialização é dispersa em muitos canais, monitores e agentes nas 

mídias de comunicação de massa. Dessa forma, a ressonância do virtual no real é grande e, 

sem relação direta com um Outro, retorna com força total ao indivíduo, que ocupa ambas as 

partes do ritual de sacrifício do real. Na cultura consumista, de individualidade e solidão, 

destrói-se o que se conquistou por si mesmo para se angariar poder perante e para si mesmo. 

O virtual, portanto, apresenta-se como um espelho no qual a cultura e indivíduo são 

refletidos, em consonância com o que afirma Sodré (2002). O que nele se representa é reflexo 

da cultura que o origina, das práticas, obsessões e vivências de seus indivíduos. O que se faz 

nele e com ele é reflexo ou símbolo desses dois, também. O encantamento pelo virtual é uma 

instância do encantamento com o próprio mundo, sublimado em algo dele que se faz possível. 
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Sendo o potlatch um ritual espiritual e social com forte ancoragem no aspecto material 

da existência, a relação entre as duas instâncias também é de espelhamento. O que se ganha, 

por exemplo uma canoa nova, tem reflexo no tipo de poder simbólico que se ganha quando a 

oferta é consequentemente sacrificada (neste caso, por exemplo, respeito como pescador por 

conseguir se alimentar com as canoas velhas ou poucas que já possui). O reforço identitário é 

social e o que se colhe do sacrifício ressoa em diversos níveis materiais e estratégicos. 

No potlatch tecnológico virtual, o espelho manifesta-se no lugar antes ocupado pelo 

grupo. Esse espaço é criado por um Outro e, de certa forma, ofertado dentro de uma cultura, 

mas a mecânica do consumo faz com que o aceite seja uma escolha por prazer, ou identidade, 

e o sacrifício seja das vivências físicas para se colher o simulacro, o consumo do discurso e do 

entretenimento ante a experiência da vida. O espelho torna-se literal: de um lado da borda está 

o real, com as suas sensações e possibilidades múltiplas, e do outro a imagem que até pode ser 

perfeita, mas é invertida e bidimensional, incapaz de qualquer independência. 

Mesmo invertida, dependente e limitada, essa imagem magnetiza. No contato com ela 

o indivíduo se encanta, muda sua aparência, repensa formas de agir, se mover e viver, caso 

decida mudar de roupas, trejeitos ou fazer dieta. No potlatch tecnológico se dá algo parecido, 

pois aquilo com que se interage e encanta serve de modelo, mesmo com as limitações. O 

contato com o espelho faz do virtual encerrado em um bem cultural e de consumo, os jogos 

eletrônicos, algo que se torna parte do indivíduo e entrega o que ele quer, ou julga querer. 

Esse contato se dá tal qual a relação com a imagem refletida, não como se dá a troca 

do potlatch ancestral. Entram em relação instâncias distintas, uma real e física e outra virtual e 

de representação, com pouca convergência. O que se sente do real é transformado em 

contexto no virtual, como os códigos de cores informando perigo e segurança, por exemplo, e 

o que se pode fazer no virtual é a redução de ações complexas ao nível da imagem interativa e 

de grandes feitos implementados através de comandos simples em programas automatizados, 

de pouca relação entre a ação física (apertar botões) e a virtual (o que acontece na tela).  

A ressonância do virtual na cultura, no âmbito dessa pesquisa, forma-se a partir dessas 

limitações que o constituem e do aspecto reflexivo envolvido nessa relação. As estruturas já 

descritas, limitadas por questões de poderio computacional e pelas possibilidades parcas de 

interatividade entre o jogador no real e o espaço virtual, conduzem à hipótese original dessa 

pesquisa de que o virtual é operacionalizado através de apenas cinco (5) ações básicas que 

compreendem grande parte das ações possíveis em sua manifestação. Quais são essas ações e 

o como elas se manifestam na cultura é analisado a seguir. 
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2.3.1 AS CINCO AÇÕES POSSÍVEIS NA VIRTUALIDADE 

O virtual tecnológico e em forma audiovisual é uma instância artificial. Seja manifesto 

nas redes sociais ou nos jogos eletrônicos, ele é criado a partir de processamento de dados, 

programas de computador, tecnologias de transmissão de imagens e uma série de instâncias 

de caráter matemático e exato. Diferente do espaço físico, no qual as leis da gravidade, da 

tração, da fricção, da termodinâmica e outras funcionam por si só, já estão ‘implementadas’ 

na natureza como parte da experiência humana e das vivências, o espaço virtual pode ser o 

que se quiser fazer com ele, desde que estabelecido através de programação computacional. 

Espaços virtuais como as redes sociais são basicamente bidimensionais e formados por 

uma série de ícones, locais delimitados como botões para acessar funções específicas, alguma 

forma de organização visual capaz de passar a ideia de fluxo/continuidade e outros elementos 

de caráter informacional. São construções simples, apoiadas no suporte material do papel, do 

livro e do pergaminho em aparência. Essa forma de manifestação do virtual é a que mais se 

aproxima do espaço de representação em ‘planta baixa’ como descrito por Lefebvre (1991), 

onde as ideias e os planos de ação se formam de maneira abstrata e textual. 

Nesse sentido, é válido retomar a dicotomia Criação x Interação do subcapítulo 2.3.1. 

O texto é um componente importante da virtualidade, apesar de ser elemento formador do que 

define a ideia de representação de Baudrillard80, como visto no subcapítulo 1.4.1. É através do 

texto que o plano simbólico é organizado, em especial ao redor da linguagem, e disseminado. 

É possível, nesse contexto, compreender o espaço de representação manifesto nas criações 

literárias como virtual, constituído através de um acordo tácito entre leitor e escritor. 

Dessa forma, estabelece-se uma instância de representação em que a criação literária 

faz uso do que o leitor conhece do mundo e suas regras, na qual uma narrativa, ficcional ou 

real, desenvolve-se. As descrições são representações do mundo real feitas com textos e não 

elementos audiovisuais (apenas as letras impressas no papel podem ser vistas), elas orientam 

o pensamento e ajudam a formar as imagens que vão constituir a trama. Não há visualização 

de qualquer coisa além do suporte físico onde a história é escrita, qualquer imagem imaginada 

é fruto do conhecimento de mundo do leitor guiado pelo texto formando a narrativa através de 

um consenso. Nesse sentido, o leitor não interage com a obra, que já está acabada. Ele pode 

refletir sobre o que lê, mas não interage com o conteúdo e nem o observa. Ele cria as imagens 

em sua mente e qualquer ato interativo com o conteúdo é posterior e exterior à obra. 
																																																													
80 É importante ressaltar que apesar da relação de tutor e aluno entre Lefebvre e Baudrillard, respectivamente, eles usaram 
termos semelhantes para descrever fenômenos e instâncias diferentes. Para o primeiro, a ideia de representação ligava-se à de  
um espaço puramente mental, enquanto que para o segundo a representação tinha uma conotação semiótica, manifesta na 
ideia de que o símbolo criado a partir do real, sua transcrição direta, era uma representação desse real no plano virtual mental. 
Existem outras diferenças, como a ideia de ilusão para um e outro, mas essa é a mais relevante à pesquisa. 
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O processo de criação literária, por sua vez, é simultaneamente relacionado aos planos 

mental, de representação, e físico, como uma transcrição deste. O escritor, segundo Blanchot 

(1982) tomado do ato da escrita como forma de dar vazão à narrativa, capta suas impressões 

no espaço físico e recria-as como símbolo através da escrita. O mundo como ele conhece já 

está dado e a obra literária é um recorte, algo que acontece. O esforço para estabelecer regras 

físicas e causais nas quais ela se encaixa é direto, elas ficam claras nas descrições presentes 

nas primeiras páginas. Caso não seja feita nenhuma anotação de que a gravidade, o som, as 

cores ou seja o que for funciona de maneira distinta no universo ficcional dessa obra, existe o 

entendimento de que o leitor deve imaginar as cenas como se elas fossem relatos acerca do 

espaço físico como ele conhece. Essa construção da realidade inerente à obra é imediata. 

Isso permite que o escritor tenha sob seu comando uma vasta gama de ferramentas. Da 

mesma forma que o consenso sobre o espaço físico permite o foco na narrativa, é tão simples 

estabelecer novas leis naturais e estéticas no contexto de uma obra literária quanto escrevê-las 

ou, melhor, descrevê-las. No caso de um conto de ficção científica passado em um planeta 

longínquo em que a gravidade é muito menor que a da Terra e os gases da atmosfera fazem 

tudo brilhar com uma cintilante luz arroxeada, basta que isso seja informado no texto ou que 

as personagens ajam e reajam a isso. O contexto é estabelecido, via razão e imaginação, e a 

trama pode ser desenvolvida sem problemas, o leitor monta a imagem como puder em sua 

mente e mesmo que autor e leitor imaginem coisas totalmente diferentes a narrativa prospera 

e a experiência literária se estabelece em uma união dos espaços de representação, o do leitor 

e o do escritor, mediada pela linguagem. 

Novamente, não há interação com personagens, objetos, paisagens etc. O escritor cria 

sua história através do relacionamento que tem com o espaço físico e sua própria imaginação, 

estendendo sua visão e obra através do livro escrito ao leitor, que, por sua vez, cria em sua 

mente a história e suas aparências sem interagir com esses elementos, tomando contato com o 

conteúdo através da linguagem. O que ele imagina ao consumir o conteúdo depende de suas 

experiências e disponibilidade, pois esse virtual é abstrato e não sensorial. 

As ações e temas que um escritor pode criar são, no mesmo sentido, ilimitadas. Como 

não existe elemento interativo ou audiovisual envolvido, uma narrativa sobre intriga política, 

um jogo de xadrez, uma guerra entre exércitos e toda sorte de cenário será tão empolgante e 

vívido quanto a capacidade estilística do escritor e a vontade do leitor em tomar o conteúdo. O 

ato de ler, decifrar a linguagem de forma intelectual e disso fazer algo é obrigatório na 

experiência, sendo o elemento estético difuso, ligado ao estilo de escrita e ao interesse do 

leitor, não vinculado a possibilidades tecnológicas e dispositivos externos. 
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Qualquer ação ou história, portanto, pode ser descrita com a riqueza de detalhes que se 

conseguir ou com a sumariedade que for necessária. Um romance sobre lutas de espada pode 

ser eletrizante ou arrastado, simples ou imensamente complexo; um conto sobre as meditações 

de uma viúva sofrendo alucinações causadas por drogas pode ser enérgico e repleto de altos e 

reviravoltas ou cansativo e incoerente. Qualquer tipo de trama, ação e resolução tem como ser 

criada de forma atraente e inovadora, algo que também é influenciado pelo interesse que cada 

leitor tem por temas específicos ou estéticas literárias, sugerindo extrema maleabilidade.  

Essa liberdade falta nos jogos eletrônicos, que, por sua vez, manifestam-se como o 

simulacro em grau avançado, ao modo do que Baudrillard propõe da realidade virtual. Eles 

precisam ser sistêmica e imageticamente construídos de forma a oferecer a quem os adentra a 

impressão de que o que ali é mostrado faria sentido no espaço físico. O espaço virtual não 

tem, por exemplo, lei da gravidade, mas os ambientes e cenários nele construídos precisam 

simular essa força entre seus personagens e objetos para que o jogador possa prever como 

esses elementos se movem, caem, andam e operam com base nas vivências do espaço físico. 

Como a experiência do jogo virtual completa-se com a interatividade, o jogo acontece com a 

ação do jogador através do avatar, esse grau de verossimilhança e previsibilidade é necessário. 

O mesmo vale para as outras forças, cada uma precisa ser programada para oferecer as 

consequências e os resultados audiovisuais necessários para que a experiência ofereça um tipo 

de interatividade divertida e coerente. Quando uma ou outra lei é revogada ou se apresenta de 

forma modificada, é preciso que haja a chance de o jogador se habituar à mudança interagindo 

com as novas condições que regem os movimentos e as mecânicas de causa e efeito na nova 

conformação espacial e causal. Como jogos eletrônicos costumeiramente são criados em torno 

de temas e narrativas fantásticas, revogar leis físicas do mundo real através de uma habilidade 

do avatar ou modo de jogo é uma prática comum, possibilitada pelas mecânicas flexíveis de 

programação e criação desses espaços. 

Esse equilíbrio entre necessidade de programar tantos aspectos para que a experiência 

audiovisual e interativa tenha coerência e, ao mesmo tempo, poder revogar cada um deles fez 

com que a indústria de jogos eletrônicos desenvolvesse as chamadas engines, ou “motores” 

gráficos. Cada engine sobre a qual os jogos são criados apresenta um conjunto mínimo e 

facilmente modificável de leis e possibilidades para os movimentos e a aparência de avatares, 

objetos em cena, interatividade com elementos do cenário e realismo em efeitos de poeira e 

iluminação, de detalhes do ambiente e uma infinidade de detalhes. Com essas bases (existem 

entre cinco e dez engines sobre as quais quase todos os jogos são feitos), a indústria mantém 

sua taxa de lançamentos anuais ao nível desejado do mercado consumista. 
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Ao mesmo tempo em que facilita o trabalho dos programadores - que podem focar-se 

em criar bons desafios e detalhes caprichados na configuração de cada engine padrão nos 

parâmetros desejados para jogos específicos81-, essa ferramenta reduz de forma drástica as 

possibilidades de aparência e ação nos jogos eletrônicos, o que se traduz em um cenário cada 

vez mais limitado no que se pode criar nos espaços de representação. Embora facilite todo o 

processo, a prática de usar engines implementa gargalos criativos e temáticos na indústria de 

jogos, uma vez que elas representam, em essência, o básico já dominado, algo difícil de se 

abandonar e modificar no curto prazo, especialmente pela rentabilidade da indústria. 

Essa relação se fortalece porque jogos eletrônicos são bens culturais e de consumo, 

emanando da cultura que os origina, a Pós-Moderna, e seus valores. Dessa forma, ao serem 

criados e consumidos por membros dessa cultura, jogos eletrônicos são estabelecidos a partir 

de regras e conteúdos audiovisuais, possibilitados por engines capazes de transformar os 

valores Pós-Modernos em ícones e tramas de aparência agradável, sistemas de jogo divertidos 

e mecanismos interativos simples que permitam a criação e o consumo de narrativas, desafios 

e resoluções compatíveis. É um ciclo complexo que se retroalimenta através do espaço virtual. 

A cultura Pós-Moderna preza a velocidade, tanto como acirramento da Modernidade 

quanto na forma de um luxo raro no espaço físico e, portanto, valioso. Isso se traduz nos jogos 

eletrônicos sob a forma de desafio e prazer em explorar grandes paisagens e espaços virtuais 

com estéticas e possibilidades diversas. Outro valor da Pós-Modernidade é a realização de 

ações impressionantes, violentas e assertivas, o que se traduz em jogos de temática agressiva e 

competitiva, com protagonistas capazes de realizar ações impactantes e de cunho destrutivo 

no cenário e na história. Velocidade e força, dificilmente realizadas no espaço físico precário 

Pós-Moderno, são constantes nos esportes, nas histórias de heróis e guerras e, portanto, ações 

desejáveis de realizar em ambientes virtuais interativos, coisas pelas quais vale a pena pagar. 

Outros valores, como a capacidade de se fazer vendável e acumular/coletar coisas para 

consumir ainda mais, o esforço de se auto aperfeiçoar e tornar-se melhor em suas habilidades 

e a capacidade de mudar e reinventar a si mesmo e o próprio mundo ao redor sempre que se 

quiser são valorizados na Pós-Modernidade e igualmente contemplados nos jogos eletrônicos. 

Nesses espaços de representação dotados de interatividade, que oferecem a chance de viver o 

que o real falha em suprir, essas ações tornam-se possíveis e padronizadas nos jogos através 

das engines. Os valores que essa pesquisa considera mais prementes nessa cultura e que se 

traduzem em elementos importantes do espaço virtual, de forma resumida, são: 
																																																													
81 Essa calibragem fina exige tempo e grande dedicação das equipes de programadores, apesar do esforço da indústria como 
um todo de tornar esse processo intuitivo. Esse procedimento diferencia jogos de sucesso dos esquecidos rapidamente, uma 
vez que a atenção a detalhes permite a integração entre sistemas de jogo, narrativas, aparências e experiência bem feita. 
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• Movimentação: a principal, segundo Aarseth (2001), envolve tudo o que se 

relaciona ao posicionamento do avatar, de peças e elementos dentro do espaço 

virtual de jogo, seja de um ponto de vista em 1ª Pessoa (no qual o jogador 

‘habita ‘o avatar de forma análoga à experiência física), 3ª Pessoa (o jogador 

vê o avatar e o segue pelo cenário com uma câmera, geralmente traseira, como 

em um filme) ou deslocado (como numa representação de jogo de tabuleiro 

onde pode-se mover peças de um lugar a outro). Esse é o elemento que gera 

mais problemas quando falha, pois pode condenar a experiência de imersão e 

exploração do virtual a uma vivência desagradável ou pouco divertida, sendo a 

maior preocupação na criação e calibragem das engines nesse aspecto;  

• Ação: reúne diversos tipos de ações representadas visual e narrativamente que, 

no sistema de cada jogo, assinalam a execução eficiente de um comando 

executado pelo jogador (no controle) e seu efeito no espaço virtual. Comandos 

implementados nos momentos e locais certos do espaço virtual geram efeitos 

que vencem etapas de desafio implementado no ambiente de jogo, o que faz a 

narrativas prosseguir. Geralmente, Ações têm elementos violentos e assertivos; 

• Coleção: uma mecânica comum de se coletar e acumular recursos diversos 

dentro do espaço virtual de jogo, desde itens que representam dinheiro a locais 

secretos no ambiente virtual. Essa coleta permite vencer certos desafios, 

aperfeiçoar o avatar e acessar prêmios simbólicos, como conteúdos escondidos 

e modos de jogo extras, ganhar certificados virtuais que atestam a competência 

do jogador em realizar algo específico e difícil. É uma espécie de medidor de 

desempenho, geralmente acompanhada de reforços audiovisuais positivos; 

• Aprimoramento: pode ser sistêmico - gastando-se os recursos acumulados no 

aspecto acima de forma consciente ou através de algo arbitrário que se dá no 

desenrolar do jogo - ou externo, marcando a evolução da habilidade do jogador 

em rapidez e precisão com que executa comandos no controle, o aprendizado 

no manejo dos recursos do avatar e outras formas de melhoria; 

• Personalização: observável em jogos das Gerações mais recentes, esse aspecto 

é constituído por mecanismos diversos que permitem modificar a aparência do 

jogo, do cenário e dos avatares, construir itens com os sistemas programados, 

estabelecer novos usos para itens e poderes do avatar e todo tipo de mudança, 

do tipo transgressivo ou permitida pela engine, que se possa imaginar. 
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A essência desses elementos pode ser rastreada às percepções de Bauman (2007) e 

Lipovetsky (2006) acerca dos discursos caros à sociedade Pós-Moderna, em especial sua face 

consumista. A movimentação liga-se à fluidez desenraizada que pede ao indivíduo que viaje e 

mude de cidade e emprego sempre que possível, que viva em alta velocidade. Ação liga-se à 

exigência de assertividade e competição contemporânea, em que o indivíduo é medido por sua 

eficácia na lida com os desafios. Coleção é remanescente da Modernidade, reformulado na 

dinâmica fluida do dinheiro e bens simbólicos, úteis para tornar alguém poderoso e influente. 

Aperfeiçoamento é a sina do indivíduo Pós-Moderno, o Prometeu solitário, sempre em busca 

de se tornar melhor e mais consumível, livrando-se da imperfeição humana. A personalização, 

por fim, fala às demandas por individualidade e hedonismo, discursos caros à configuração 

cultural contemporânea, tocando também nos aspectos da liquidez e da impermanência. 

O ponto crucial é que esses elementos inspiram e engessam as ações possíveis nos 

jogos eletrônicos. Esses elementos emanam dos discursos e valores presentes na cultura Pós-

Moderna e fazem, portanto, parte das formas de pensar, desejar, viver e sentir dos roteiristas, 

programadores e criadores dos jogos e engines. O desejo de Movimentação faz com que os 

jogos eletrônicos sejam alegorias do espaço e desafios pautados em velocidade. O desejo de 

Ação une-se a narrativas violentas tradicionais e desembocam em mecânicas de jogo baseadas 

em competição e conflito, resolvidas pela via da brutalidade. O desejo de Colecionar, forte no 

consumismo, faz com que encontrar prêmios no espaço virtual seja prazeroso e intuitivo. O 

desejo de Aprimoramento ganha forma perfeita, uma vez que é mais simples, rápido e direto 

aperfeiçoar um avatar virtual ou habilidade motora através do entretenimento. O desejo de 

Personalizar a existência, entregue em certa medida pelo capitalismo Pós-Moderno, encontra 

no espaço líquido e fluído das engines e dos jogos sua forma mais direta, rápida e divertida. 

A dinâmica de ações possíveis em jogos eletrônicos e, por consequência do que essa 

pesquisa propõe, no espaço virtual atende à demandas físicas e simbólicas que induzem ao 

consumo dos jogos. Essas cinco ações refletem o que as pessoas desejam em um contexto de 

interatividade de acordo com as práticas da cultura contemporânea traduzidas em roupagens 

narrativas e mecânicas de jogo atraentes. Movimentar-se, agir, colecionar, aperfeiçoar-se e 

personalizar são parte da vida no espaço físico, mas acontecem nele de forma desencantada 

por causa das dificuldades da realidade urbana contemporânea. Suas variantes lúdicas, porém, 

ganham manifestações audiovisuais divertidas que podem ser acessadas quando se quiser. 

Ao mesmo tempo em que se formam e ganham peso, esses elementos importantes do 

espaço virtual e suas respectivas resoluções sistêmicas são reforçadas socialmente através de 

sua prática repetitiva. Assim como o espaço físico é palco de vivências, o espaço virtual onde 
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os jogos se dão, mesmo que artificial, demanda a execução de procedimentos, ações e práticas 

para se estabelecer e realizar, como é do mecanismo próprio dos jogos eletrônicos e também 

de outras instâncias virtuais, como as redes sociais. O virtual, por ser artifício, necessita dessa 

operacionalização e de procedimentos. Estes, por sua vez, são traduzidos em mecânicas de 

jogo divertidas e tornam-se prazerosos, reforçando em seu consumo a rede de discursos e 

temas que lhes deu origem. O ciclo dos bens culturais se completa, aqui, de forma perfeita. 

O consumo de jogos eletrônicos e o contato com seus ambientes virtuais, portanto, 

promove a consolidação em duas frentes distintas das formas de vivência validadas na Pós-

Modernidade: primeiro através de um processo de criação advindo da seleção de valores de 

uma cultura e sua consequente reprodução em forma de produto acabado de entretenimento, 

com mecânicas e sistemas lúdicos; e, segundo, na prática cotidiana do jogo, que serve como 

um treino, ou reforço, para esses discursos através da realização dessas ações. Quando os 

jogadores se preocupam com a velocidade do avatar nos jogos, vibram com a realização de 

ações impactantes e violentas, gastam dezenas de horas de vida e entretenimento em busca de 

itens simbólicos escondidos nos confins do espaço virtual ou gozam em lapidar cada aspecto 

visual dos avatares nos mínimos detalhes com as ferramentas gráficas oferecidas pelo jogo, 

eles estão, de forma lúdica e operacional, travando contato direto, íntimo e prazeroso com os 

discursos Pós-Modernos através do espaço virtual manifesto audiovisualmente, tornando-se 

proficientes em implementá-los e desejosos que eles prosperem e sejam aperfeiçoados. 

Dessa forma, retomando o raciocínio empreendido na primeira parte do trabalho, tem-

se que esse contato se passa em espaços (neste caso de representação, acessados através de 

monitores e controles com botões), estabelece eventos de vivência (os jogos eletrônicos são 

eventos, eles invocam algum tipo de prazer e de conforto, de encanto e de frustração, gerando, 

portanto, resoluções de vários tipos por parte do jogador), modifica o ethos (uma vez que 

existem conteúdos éticos e estéticos envolvidos na experiência, existem práticas físicas e a 

criação de costumes e hábitos tanto no espaço virtual quanto no físico, por parte do jogador) 

e, portanto, tem importante ressonância no desenvolvimento e na formação da cultura. 

Diferente de outras mídias, cujos conteúdos são consumidos de forma passiva sem que 

se possa modificá-los drasticamente enquanto são consumidos, jogos eletrônicos são dotados 

de interatividade, o que reduz os filtros racionais ante os conteúdos dispersados. Em sentido 

semelhante, essa imersão no espaço virtual e o envolvimento pessoal em conquistar a vitória 

torna as vivências nos jogos eletrônicos investidas no campo afetivo, do embate, ainda que de 

impacto emocional menos acentuado do que as experiências no espaço físico dado o processo 

racional obrigatório para decodificar e traduzir os estímulos visuais em comandos de jogo. 
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Embora esses cinco elementos e suas ações correspondentes possam parecer pouco 

para delinear toda a gama de possibilidades do espaço virtual, no âmbito dessa pesquisa elas 

são consideradas suficientes para estabelecer um modelo ideal de jogo. Seja temática de um 

título de corrida de carros e a de outro uma história épica de magia e cenas cinematográficas, 

esses elementos e essas ações abrangem as formas de interação e resolução possíveis nesse 

espaço virtual. Seja qual for a mecânica de jogo ou a narrativa que o ancora, os avatares são 

movidos no espaço virtual (de forma detalhada ou abstrata, com um grau de precisão elevado 

ou mínimo), ações contextuais são realizadas (como pular de um lugar ao outro, lançar golpes 

contra um ou mais oponentes, acelerar o carro e centenas de outras), é preciso coletar algum 

tipo de recurso para se fazer uma medição de desempenho, é preciso aprimorar as habilidades 

de jogo (pois existe um acréscimo na dificuldade em todo jogo com o passar de fases, tal qual 

numa narrativa literária ou cinematográfica em que os riscos e as recompensas aumentam) e 

alguns elementos tornam-se personalizáveis, com maior ou menor granularidade nas opções. 

Esses elementos nascem na cultura e são instituídos nas engines. Eles são, então, 

praticados na totalidade dos jogos eletrônicos (com diferentes combinações e estéticas em 

títulos específicos) e, na hipótese central da pesquisa, retornam à cultura modificados pelo 

contato com o virtual, não apenas como um reforço ou acirramento como acontece em outras 

manifestações culturais. Discursos e práticas implementados com grande frequência e ênfase 

no real geram uma cristalização natural de seus conteúdos na cultura: quando esse reforço se 

dá com intensidade no espaço virtual, constituído por possibilidades e regras distintas das do 

espaço físico, esse retorno modifica a cultura de forma diferente e, creio, relevante. 

Quais são essas modificações e o que significa, em uma visada teórica, esse contato é 

o ponto crucial a ser debatido na conclusão do trabalho. Uma vez que a cultura Pós-Moderna 

é marcada pela prevalência do consumismo e de seus mecanismos de individualidade, solidão, 

liquidez e competitividade, o que essa pesquisa propõe acerca do resultado desse contato é um 

estado que assemelha-se ao que Lefebvre (1991) e Baudrillard (2000) descrevem, cada um em 

suas terminologias e preocupações específicas, respectivamente como o abandono do espaço 

físico e a migração em massa para o virtual, que substituiria o real por completo. Tal trajeto, 

de acordo com o referencial aqui utilizado, seria percorrido através das práticas de consumo. 

Para qualificar tal tensionamento, o próximo subcapítulo conta com dados acerca do 

universo dos jogos eletrônicos tomados em relação às práticas de consumo a ele atreladas. A 

ideia é constituir um corpo referencial que evidencie esse movimento sociocultural sutil na 

direção de um apreço maior pelo espaço virtual, apontando, através de dados quantitativos e 

de análises qualitativas, as hipóteses até então levantadas e debatidas. 
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2.4 TRIANGULAÇÃO DE DADOS: RECONHECIMENTO DE PADRÕES 

Serão utilizados nessa amostragem e triangulação dados a respeito do perfil (hábitos, 

comportamentos e consumo) do jogador de jogos eletrônicos brasileiro obtidos pela Pesquisa 

Game Brasil, edições 2013, 2015 e 2016. Em 2013, a pesquisa foi realizada pelos institutos de 

pesquisa Blend New Research, eCGlobal Solutions, eCGlobalNet e Sioux (esta especializada 

também em criação, desenvolvimento e gestão de jogos eletrônicos) em parceria com o AIC 

(Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games) e o Núcleo de Estudos e Negócios em 

Marketing Digital da ESPM. Em 2015 e 2016, a ESPM entrou como integrante da equipe de 

realização, juntamente com a Sioux e a Blend New Research.  

A iniciativa, desde a origem, busca traçar o perfil do jogador brasileiro acompanhando 

as mudanças nas plataforma em que os jogos são disponibilizados, o que inclui, por exemplo, 

consoles tradicionais, computadores, telefones celulares (smartphones), tablets e tecnologias 

recentes. A metodologia empregada em todas as pesquisas foi a do questionário estruturado 

quantitativo na seguinte proporção de participação populacional: 

 

 
 
Gráfico 1, 2 e 3: Porcentagem dos entrevistados por estado na pesquisa 2013 (à esquerda), 2015 (centro) e 2016 
(à direita). Fonte: SIOUX et al 2013; ibidem, 2015; ibidem, 2016. 
  

As pesquisas tiveram duração aproximada de duas semanas (em 2013 de 2 a 16 de 

setembro; em 2015 de 5 a 23 de janeiro; em 2016 entre 15 e 26 de fevereiro). Nelas foram 

entrevistados 823 (2013), 909 (2015) e 2.848 (2016) indivíduos via painel eletrônico, o qual 

possibilitava a interação dos parceiros de pesquisa com os entrevistados para além da ocasião 

da entrevista, permitindo, assim, o eventual esclarecimento de informações fornecidas e o 

aprofundamento das mesmas a qualquer momento.  

A faixa etária dos entrevistados foi de 14 a 84 anos (a maioria, 34,8%, entre os 25 e 34 

anos de idade quando o dado começou a ser contabilizado, em 2016). A partir de 2015, a 

seleção de entrevistados passou a contemplar como critério classe econômica, demonstrando 
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o cuidado dos realizadores para que os dados pudessem aproximar-se da realidade social 

brasileira e, a partir disso, serem generalizados para a consideração de um perfil nacional de 

jogadores de jogos eletrônicos, conforme explicitam os gráficos: 

 

 
Gráfico 4 e 5: Porcentagem dos entrevistados por classe social e dos indivíduos brasileiros na pesquisa de 2015 
(à esquerda) e 2016 (à direita). Fonte: SIOUX et al, 2015; ibidem, 2016. 
 

A respeito da proporção do gênero dos entrevistados, o expressivo crescimento da 

participação das mulheres nesse universo, chegando a ultrapassar os homens em número de 

jogadores em 2016, reflete a expansão dessa atividade para outros grupos e espaços, em uma 

possível mudança de seu status nessa sociedade. Isso aponta, entre outros fatores, para uma 

mudança clara no âmbito imaginário da atividade e de acessibilidade ao espaço virtual e, em 

decorrência, sugere um interesse maior e mais generalizado por parte do público, conforme 

demonstra o gráfico abaixo:  

 

                                  
Gráfico 6: Porcentagem do público feminino e masculino que declararam jogar algum jogo eletrônico em 2013, 
2015 e 2016. Fonte: SIOUX et al; 2016. 
 

De um hobbie predominantemente masculino, é possível afirmar a partir desses dados 

que os jogos no Brasil tornaram-se sinônimo de uma atividade universal em termos de gênero, 

o que denota uma expansão em suas possibilidades de consumo. A proporção feminina entre 

os jogadores alcançada em 2016 assemelha-se aos índices da população desse gênero no país. 

Dentre as explicações para esse resultado, é possível que tenha havido uma maior participação 
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e relevância desses bens na cultura de forma ampla, dada a ampliação do contato com a 

virtualidade que torna os indivíduos afeitos a esse espaço. O empobrecimento dos espaços 

físicos públicos e suas fontes gratuitas de diversão pode ser reforçado com esse dado, uma vez 

que as mulheres são ligadas, pelos mecanismos culturais, ao lado material da vida, como na 

lida com afazeres domésticos, preparo de alimentos, educação de filhos etc. Sua presença nos 

espaços virtuais de jogos eletrônicos denota uma mudança nesse sentido. 

Um dado interessante a ser ressaltado é que, em definição dos próprios entrevistados, a 

maioria não se considera jogador sério, aquele indivíduo que dedica-se a esse entretenimento 

de maneira constante e dedicada, e sim jogadores casuais (93,5% afirmaram isso em 2015 e 

96,6% em 2016). Essa informação permite inferir que a pesquisa investiga de maneira menos 

profunda o componente social, apresentando dados que são aplicáveis a um público não muito 

sensível a esses objetos culturais e sim a uma parcela de jogadores que os utiliza de maneira 

corriqueira, a grande maioria. O outro lado dessa percepção é o de que mesmo os jogadores 

sérios preferiram atenuar a intensidade do seu gosto nas respostas, talvez pelo aspecto ainda 

presente de condenação social aos jogos eletrônicos em países periféricos, como o Brasil, ou 

devido ao aspecto pouco nobre desse tipo de diversão, como já mencionado. 

Feitas as considerações sobre o perfil dos entrevistados, parte-se para a análise de 

dados relevantes para reforçar teorias anteriormente expostas. A partir dessas análises, em que 

os a virtualidade, os jogos eletrônicos e o consumo são tensionados, pode-se desenhar os 

argumentos que encaminham para a conclusão da pesquisa. 

Como dito no subcapítulo 1.4, jogos eletrônicos, ao contrário de décadas passadas, não 

estão mais restritos aos consoles de videogame, criados especificamente para executá-los, 

ainda que o tema gravite ao redor deles por serem equipamentos ícone desses bens culturais. 

Com o desenvolvimento tecnológico, especialmente de computadores portáteis, como são os 

smartphones, tanto outras plataformas puderam executar jogos eletrônicos de maneira 

satisfatória, mesmo que nem sempre completa ou complexa, quanto elas desbancaram a 

plataforma tradicional na preferência do consumidor. Conforme dados das pesquisas (2103; 

2015; 2016) permitem aferir, os consoles de videogame aparecem nas posições intermediárias 

de preferência dos consumidores, perdendo para os smartphones, que crescem desde 2013 e 

assumem a liderança nesse mercado em 2016, como mostram as imagens: 
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Gráfico 7 e 8: "Perfil do Gamer: em que plataformas costuma jogar?" (imagem à esquerda) e "Perfil do Gamer: 
Qual é a sua plataforma preferida" (imagem à direita): gráfico comparativo das plataformas preferidas e os 
índices por gênero (imagem à direita). Fonte: SIOUX et al, 2015; ibidem, 2016. 
 

A preferência pelos celulares (smartphones) é justificada pela sua portabilidade. A 

urgência em manter-se conectado com o espaço virtual e desconectado do físico, e o conforto 

que disso advém, pode ser uma das razões para essa mídia estar nessa posição de destaque. 

Enquanto computadores e videogames tradicionais, não portáteis, requerem uma imobilidade 

por parte do consumidores e um espaço físico considerável para serem instalados - à exceção 

do novo projeto da japonesa Nintendo, o Switch, que não por acaso desdobra-se em formatos 

portáteis e fixos prometendo entregar a mesma qualidade audiovisual e de jogo em ambos -, 

os smartphones podem ser carregados no espaço físico e acessados em ocasiões sociais. Casa 

de amigos, trabalho, em casa e em momentos de trânsito são locais e ocasiões citadas pelos 

jogadores para um momento de diversão, como ilustram os gráficos: 

 

 
Gráfico 9, 10 e 11: "Somos jogadores multi-plataformas." (acima, esquerda); "Perfil do Gamer: aonde costuma 
jogar?" (acima, direita) e "Perfil do Gamer: aonde costuma jogar?" (abaixo): situações/ambientes mais 
frequentes em que o público joga por plataforma. Fonte: SIOUX et al, 2013; ibidem; 2015; ibidem; 2016. 
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Joga-se tanto nas esparsas horas de lazer, como uma atividade planejada e hedonista, 

quanto para preencher os espaços de tempo solitários entre um ponto temporal importante e 

outro. Na mídia favorita para esse uso, o smartphone, joga-se sobretudo na presença de outros 

indivíduos do círculo social próximo, demonstrando um contexto de ausência de contato 

mesmo na proximidade física. Nas demais, o compartilhamento não é o comportamento mais 

frequente, correspondendo a uma opção viável na minoria das mídias. No videogame e no 

computador, respectivamente apenas 43,8% e 27,6% das ocasiões de uso foram citadas como 

sendo coletivas, algo que, por sua vez, é questionável reparando no dado da frequência do 

jogo declarado online, no qual o jogador está solitário em seu monitor mesmo que esteja 

jogando com um adversário ou parceiro humano conectado em outro monitor pela rede.  

 A dinâmica dos jogos eletrônicos, mesmo apoiada no princípio do conforto, é também 

muito prazerosa, o que justifica sua escolha por um público cada vez mais expressivo como 

uma das atividades preferidas. Considerando a margem de erro do seguinte dado, pode-se 

dizer que, para esse universo amostral, sair com amigos, ir ao cinema, acessar redes sociais e 

jogar games são fontes equiparáveis de prazer, segundo a pesquisa de 2015: 

 

 
Gráfico 12: A sedução dos jogos eletrônicos: preferência de entretenimento entre os jogadores. Fonte: SIOUX et 
al; 2015. 
 
 

O protagonismo dos jogos como opções de lazer aparece também em outros índices. 

Retomando a mídia smartphone, os jogos eletrônicos foram citados (SIOUX et al, 2016) 

como uma das atividades mais frequente do público nessa plataforma (93%), atrás apenas da 

fotografia (95,1%), dos aplicativos de mensagens (94,9%) e das redes sociais (93,6%). Dessas 

atividades mais populares, destaca-se o crescimento dos jogos eletrônicos como a categoria 

que mais cresceu entre as pesquisas de 2013 e de 2016: 
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Gráfico 13 e 14: "Smartphone: o que você faz no seu smartphone?": pesquisa comparativa de 2013, 2015 e 2016. 
Fonte: SIOUX et al, 2016. 
 

Em todas as suas edições, a pesquisa Game Brasil (SIOUX el at, 2013; ibidem, 2015; 

ibidem, 2016) não colheu dados sobre a frequência ou participação dos games como atividade 

nos computadores. Há, ao lado dos smartphones, a mensuração no tablet, nos quais os jogos 

eletrônicos aparecem como o tipo de aplicativo mais baixado, assim como nos smartphones 

(SIOUX et al, 2015; ibidem, 2016) e a principal atividade dos usuários no tablet: 

 

 
Gráfico 15: Jogos eletrônicos são o principal aplicativo baixado no tablet (à esquerda) e smatphone (à direita). 
Fonte: SIOUX et al, 2016, p. 35. 
  

 
Gráfico 16: "Tablet: O que você faz no tablet?": jogos eletrônicos foram citados como a atividade preferida nas 
pesquisas de 2015 (à esquerda) e 2016 (à direita). Fonte: SIOUX et al, 2015, ibidem, 2016, p. . 
 

 

Retomando a natureza desses jogos, foi mencionado anteriormente a característica de 

solidão que os acompanha. Uma pergunta realizada na pesquisa de 2015 aponta indícios nessa 

direção, reforçando as elaborações teóricas dessa pesquisa a respeito desse tema. É sabido que 

nas plataformas populares dos smartphones e tablets, o jogador não compartilha da presença 

do outro nos momentos de lazer, pela própria natureza das mídias. No computador, o jogo 
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coletivo é um hábito frequente para 54,6% dos indivíduos, mas apenas 27,3% deles fazem 

campeonatos ou eventos em casa, o espaço físico, com os amigos. Essa interpretação permite 

concluir que a maioria opta por jogar sozinho no computador, conectados pela rede. Ainda 

que sejam comuns os campeonatos online, não se pode dizer que ali há um compartilhamento 

significativo entre indivíduos, uma vez que as atenções são voltadas para o jogo e o monitor. 

 

                                   
Gráfico 17: Jogando com os amigos no computador (SIOUX et al, 2015)  
 

Na plataforma mais utilizada para jogos, o smartphone, é interessante notar uma queda 

acentuada das redes sociais como espaços preferenciais para se jogar ao longo do tempo. Os 

jogos presentes nelas, pelas limitações tecnológicas da operação, são de natureza mais rápida 

e casual, com sistemas e gráficos simples que, por sua vez, entregam recompensas menos 

interessantes. Embora o jogo em redes sociais tenha sido uma porta de entrada para muitas 

pessoas à diversão eletrônica, a fidelização não se manteve, como aponta o gráfico: 

 

                                        
Gráfico 18 e 19: (SIOUX et al, 2015) 
 

Além da opção por aplicativos dedicados em smartphones e tablets ser mais atraente, o 

jogador não tem a interface do sites para atrapalhar e pode consumir um jogo mais robusto e 

complexo, uma das possíveis razões para essa mudança de hábito é transformação do perfil 

dos jogadores em hard gamers, os do tipo dedicado e sério. O aumento vertiginoso na busca 

para participar e assistir competições de jogos eletrônicos, os chamados e-sports, demonstra 

que os jogadores estão procurando e se especializando nessa atividade.  
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Em 2015, 9,3% se considerava um gamer sério, número que salta para 11% em 2016 

(SIOUX et al, 2015; ibidem; 2016) mesmo com o grau de preconceito social que tal definição 

ainda carrega. Segundo a pesquisa de 2016, 37% dos jogadores já teriam participado de algum 

tipo de campeonato (33,6% informais e 3,4% oficiais), 26% dos indivíduos declararam já ter 

assistido um campeonato profissional de jogos eletrônicos e para 71% isso deu-se através da 

internet, mostrando a sinergia das experiências no espaço virtual. 

Jogadores casuais e sérios costumam jogar em rede, aproveitando as possibilidades de 

interação com outros indivíduos nessa modalidade e de prêmios simbólicos, que são públicos 

aos outros jogadores e formam, com isso, um ambiente social no qual o valor individual pode 

ser mensurada pelas conquistas e pelo desempenho nos jogos. Além disso, a facilidade em se 

comprar e consumir mídias pelo meio online liga-se ao apreço pelo conforto que marca a Pós-

Modernidade, transformando a operação de consumo em um simples ato de apertar botões, 

em essência muito parecida com jogar um jogo eletrônico.  

Embora grande parte, mais de 70%, dos jogadores prefiram baixar jogos gratuitos, ou 

façam apenas isso, uma parcela maior de pessoas dispostas a pagar por jogos, mesmo simples 

em smartphones, vem se formando. Os motivos vão desde o desagrado com as propagandas 

nos jogos gratuitos até a vontade de ter o jogo em toda a sua velocidade e potencialidade, algo 

que raramente se oferece na versão livre. Esse movimento mostra que os indivíduos estão, aos 

poucos, considerando o espaço virtual como merecedor de um investimento que vai além do 

tempo, algo em que vale a pena investir dinheiro. 

O que se pode perceber com as pesquisas é que o consumo de jogos eletrônicos, em 

todas as plataformas, vêm se tornando comum e desejável em várias classes e condições 

sociais. Eles estão deixando de ser passatempos e se tornando, com o aumento do número de 

jogadores sérios e da importância dos e-sports, meios de entretenimento, socialização e 

interação de grande ressonância na cultura contemporânea. Considerando os aspectos tratados 

nessa pesquisa, isso mostra-se instigante e preocupante no âmbito sociocultural. Algumas das 

possíveis consequências disso serão analisadas a seguir. 

 

2.4.1 PROBLEMATIZAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O CONSUMO DE JOGOS 

As pesquisas mencionadas contam com uma série de dados adicionais que poderiam 

ser demonstrados e analisados, cada um revelando um aspecto diferente desse fenômeno e, em 

outra visada, abrindo novos caminhos para a pesquisa, o que não é a intenção. Os dados acima 

foram selecionados, basicamente, com o objetivo de explicitar um aspecto muito específico: a 

expansão do contato com a virtualidade através de jogos eletrônicos na cultura. 
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A questão problema desse trabalho procura tensionar, de maneira direta, as noções de 

espaço físico, cultura e virtualidade em uma relação integrada, em várias dimensões. O que se 

extrai desse processo é um contexto que, apoiado em dados quantitativos, permite sugerir uma 

forma processual de ler a cultura, que considera uma ampla gama teórica para tentar nortear 

um fenômeno recente e pouco estudado. Os jogos eletrônicos ainda são majoritariamente 

pesquisados em seu aspecto mercadológico ou midiático, com foco nas vendas e no consumo 

relacionado a classes sociais ou, em outra visada, em seus conteúdos imagéticos e narrativos. 

O que se propõe aqui é um recorte diferente e, por isso, carente de pesquisas. 

Os dados, como um todo, parecem subsidiar a ideia de que os jogos eletrônicos têm se 

tornado, ano após ano, mais presentes na rotina, evoluindo de soluções para as horas de tédio 

a protagonistas das opções de diversão. O fato de eles estarem presentes tanto em plataformas 

fixas, consoles de videogame e computadores, quanto móvel, smartphones e tablets, mostra 

sua adaptação a duversis espaços físicos, dos dedicados aos casuais. Isso, por si só, já sugere 

grande ressonância nas formas de vivência, pois o ato físico de jogar carrega, em si próprio, 

práticas, signos e conhecimentos que afetam a vida na época contemporânea e a organização 

do espaço e tempo, como, por exemplo, uma camada virtual sempre presente via celulares.  

Um desses traços é a prevalência dos conteúdos audiovisuais. O virtual tecnológico da 

maneira que se constitui atualmente é formado quase inteiramente por conteúdos de natureza 

visual e o respectivo acompanhamento sonoro, revisitando as mídias do cinema e da televisão 

com o acréscimo da interatividade própria dos jogos. Essa forma de organizar e transmitir os 

conteúdos é voltada essencialmente ao racional, de codificação e decodificação de signos e de 

prevalência da instância linguística, comunicacional. Se os jogos eletrônicos, pautados nessas 

instâncias, tornam-se modos de entretenimento preferenciais, o aspecto comunicativo ganha 

especial prevalência na cultura por conta, justamente, da natureza fluida e maleável do virtual. 

Retomando Braga (2012), a comunicação é um fenômeno que se estrutura em torno do 

diálogo e da interação, um processo que se forma das linguagens e as modifica. A linguagem, 

por outro lado, é também aquilo que forma o espaço físico, o define e enquadra em visões de 

mundo, ethos e práticas sociais. A linguagem no espaço físico nomeia coisas específicas e, 

depois, define os produtos da ação humana. No virtual, esse processo estabelece-se de outra 

forma, uma vez que as coisas nele manifestas são de natureza distinta, artificial, moldável. 

Assim, o que o consumo de jogos eletrônicos em momentos diversos ao longo do dia, 

mesmo na companhia de amigos e preferencialmente realizado na solidão da interação com o 

monitor, suscita é a ideia de um mundo progressivamente mais formado pela linguagem, no 

qual a comunicação ganha prevalência perante a maioria das coisas e é possibilitada de forma 
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plena no contexto cultural do consumismo. Como anteriormente estabelecido, nada é mais 

fácil de ser transmitido e vendido na Pós-Modernidade, pelo menos no Ocidente rico, do que a 

comunicação. Conteúdos, informações, dados, mundos interativos, tudo torna-se imediato e 

simples de se produzir e dispersar através de tecnologias como as engines gráficas, os modos 

eletrônicos de pagamento, a internet e toda sorte de métodos operados via comunicação. 

O espaço físico real, por outro lado, é cada vez mais difícil de recuperar, tornar pleno, 

fazer divertido, limpo, saudável, salubre. Fica claro em diversos dados das pesquisas que as 

pessoas estão mais dispostas a pagar por conteúdos virtuais, talvez pela noção de que o custo 

x benefício compensa na relação com o real, algo que é sentido pelas condições atuais desses 

dois lados da dicotomia. Em dados de uma pesquisa IBOPE de 201282 realizada com 18.512 

participantes entrevistados em diversas capitais do país, nota-se que os consumidores de jogos 

eletrônicos das classes D e E consideram, proporcionalmente, mais acessível consumir esse 

tipo de entretenimento do que indivíduos das classes A e B. Os dados são: 

 
Avaliação	do	preço	dos	jogos	originais,	por	classe	 total	 A	 B	 C	 D-E	

Muito	caros	 57%	 57%	 59%	 57%	 49%	

Caros	 22%	 24%	 22%	 22%	 24%	

Nem	caros	nem	baratos	 9%	 7%	 9%	 9%	 9%	

Baratos	 3%	 0%	 2%	 3%	 6%	

Não	sabe/não	opinou	 9%	 11%	 8%	 8%	 11%	

 
 

Interessante notar que na classe A, 0% do entrevistados considerou os jogos baratos, 

enquanto esse valor foi de 6% nas classes D e E, o mais elevado. A classe C teve percentuais  

médios idênticos aos valores médios totais, o que sugere que ela seja a principal consumidora 

de jogos eletrônicos, algo confirmado pelas pesquisas da Sioux e ESPM. 

Uma hipótese para isso é a de que as classes A e B têm mais acesso a outras formas de 

entretenimento, provavelmente nos espaços físicos, e consideram alto o custo, mesmo que 

acessível ao seu orçamento, de consumir algo limitado em visual, diversão e resolução como 

os jogos eletrônicos. Para classes menos favorecidas, por outro lado, o custo, mesmo elevado, 

compensa quando considerados outros fatores, como segurança, deslocamento, o que se vai 

comer na ocasião de jogo e outros gastos evitados com essa decisão de consumo. 
																																																													
82 Disponível em: <http://appbrasil.task.com.br/wp content/uploads/2014/11/gamespop.pdf>; 
<http://mercadodejogosbrasil.blogspot.com.br/2012/11/ibope-faz-pesquisa-sobre-games.html>. Acesso em: 27 
de dezembro de 2016. 
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A mesma pesquisa aponta que um grande número de jogadores, mais de metade deles, 

adquire jogos eletrônicos ilegalmente (sendo que para 21% deles essa é a única forma), o que 

soma-se ao dado anterior no sentido de apontar um consumo elevado desses produtos nas 

classes com renda mais baixa. Perguntados se possuíam jogos nessas condições, as respostas 

foram: 

	 	
Só	tenho	piratas	 21%	

Tenho	mais	piratas	que	originais	 21%	

Metade	é	pirata	e	metade	é	original	 13%	

Tenho	mais	originais	que	piratas	 5%	

Só	tenho	originais	 12%	

Não	compro	jogos	eletrônicos	 21%	

Não	sabe/	Não	opinou	 7%	

 
A leitura desses dados tendo em vista o referencial teórico sociológico da pesquisa dá 

contornos a uma problematização unificada em torno da cultura. As formas de entretenimento 

migram para o espaço virtual e, assim, transformam-se em um escape para a complexidade da 

vida contemporânea, seus custos elevados e sua imperfeição. Para consumir jogos eletrônicos 

vale gastar ou arriscar-se nos meandros da pirataria, pois o retorno é visto como compensador. 

E esse investimento, primeiramente feito por causa da falta de opções e de estrutura no espaço 

físico, afasta ainda mais as pessoas da vida social, que por isso mesmo deteriora-se ainda mais 

e é ciclicamente mais abandonada. 

A questão da virtualidade é também uma questão política e cultural da urbe, questão 

de classes e falta de expectativas no âmbito social. O virtual consolida-se como desejável 

apesar de suas limitações por oferecer um mínimo que parece ausente do real. Esse mínimo 

vem na forma de conteúdos Belos para ver e ouvir, na contramão da degradação do espaço 

físico; como chances de vitória, mesmo que simbólica e lúdica, e não de contextos sociais que 

se tornam excludentes e desesperançados; vem, enfim, como uma possibilidade reduzida, e 

talvez única, de realizar as promessas da Pós-Modernidade de algum, qualquer, jeito. 

Essa realização, por sua vez, só se dá através do consumo, prática para a qual o virtual 

audiovisual dos jogos eletrônicos é perfeitamente talhado. A instância virtual como descrita 

por Baudrillard é algo que existe no plano abstrato, uma função da mente humana; a que se 

forma através da tecnologia é, como algo visível e interativo, comercializável e, portanto, algo 
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com que se pode lucrar. O virtual da mente é acessível a todos, basta pensar; o tecnológico, 

por outro lado, precisa ser desenvolvido por programadores e empresas, que cobram caro 

pelos produtos finalizados. O espaço de representação é uma instância que se estende pelo 

tempo e espaço, como no processo de linguagem e de criação literária; o do meio tecnológico 

é um recorte que cristaliza uma fatia de tempo e de espaço numa experiência estética limitada, 

coerente e com a qual se pode brincar e na qual o consumo é agradável e simples. 

A triangulação entre dados e teorias permite inferir, portanto, que essa configuração do 

virtual e a prática que dela se estabelece, a da virtualidade, é uma realidade que se afirma mais 

e mais através do consumo. Os indivíduos mais sensíveis a esse avanço são de classes baixas, 

em situação de fragilidade econômica e subalternidade (SPIVAK, 2010), que encontram nessa 

redução do real alívio para o caos Pós-Moderno. Sem melhores opções de vivência, interação, 

lazer e comunicação, suas práticas vão se conformando ao estado fluido e ao mesmo tempo 

imodificável do virtual, às suas limitações de resolução e narrativas simples. 

Pelo lado da elite cinética global - termo cunhado por Virilio (1996) para descrever os 

indivíduos com capacidade de locomoção no mundo contemporâneo por causa de seu poder 

financeiro e que, por isso, usufruem das belezas naturais e urbanas -, o discurso manifesta-se 

de outra forma, também poderosa. Ela vive espaços virtuais como formas simples de diversão, 

aproveitando sua simplicidade e liquidez para combater o tédio, o que também se transforma 

em um componente de diferenciação social. Ela, porém, também é influenciada pelas poucas 

possibilidades do virtual, dadas nas cinco ações possíveis nos jogos eletrônicos. Acostumada 

a se Movimentar, Agir, Acumular, se Aprimorar e Personalizar sua vida, essas se apresentam 

nos jogos como reforço positivo, minando o senso crítico com as ilusões do virtual. 

Underclass, subalternos, classe média, elite cinética, todos consomem esses espaços e 

suas possibilidades diminuídas através de contato com a internet e jogos eletrônicos, sofrendo 

sua ressonância na cultura. Mudam parâmetros, resultados e formas de resolução, mas, como 

mostram os dados, todos vêm se aproximando da instância virtual - com maior afinco em 

busca de refúgio ou menor em busca de diversão e exaltação – e, com isso, tomando contato 

com formas de vivência limitadas prática e até afetivamente em diversos aspectos. 

Isso, levantando a última hipótese que conduz à conclusão da pesquisa, gera o cenário 

ideal para que o consumismo, forma acirrada do consumo, se estabeleça e, dessa forma, passe 

a nortear as decisões da cultura como um todo. A hipotética substituição do real pelo seu 

simulacro virtual em larga escala, já aventada ao longo da pesquisa, mostra-se uma proposta 

razoável em um contexto em que, mesmo impossível de ser implementada plenamente, leva a 

cultura a movimentos importantes e de consequências sociais inéditas e talvez muito graves. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A articulação traçada ao longo de todo o trabalho objetiva trazer à tona, no sentido de 

Braga de ‘desentranhar’, e conceituar a instância virtual presente e ressonante desde sempre 

na cultura através de uma problematização focada nos jogos eletrônicos. Aqui considerados 

manifestações tecnológicas do espaço de representação, eles são tanto uma mídia quanto um 

bem cultural de grande importância socioeconômica e analisá-los tendo em vista um amplo e 

variado referencial sociológico e teórico contribui para a construção de uma visada complexa 

sobre este fenômeno e as formas de vivência que ele promove no contexto cultural vigente. 

Essa pesquisa considera o gradual processo de aceitação e adoção da virtualidade na 

Pós-Modernidade, descrito no capítulo anterior, como causa e consequência dos movimentos 

de abandono do espaço físico e ascensão do simbólico manifesto em conteúdos disseminados 

pelos meios de comunicação. Esse processo tem início na época Moderna, com a instauração 

do ensino obrigatório da gramática e outros conteúdos nas escolas, e se acentua no contexto 

sociocultural da contemporaneidade com as possibilidades oferecidas pela tecnologia, em 

especial no campo da computação, acelerando o panorama discursivo de liquefação dos laços 

sociais e culturais. Neste ponto, uma reflexão aprofundada se mostra necessária. 

Acredito, como fica latente nos tensionamentos ao longo do embasamento teórico, 

que a virtualidade se instaura de forma mais complexa e orgânica do que uma simples adesão 

a conteúdos disseminados pelas mídias. Ela se apresenta como uma interiorização do mundo, 

uma tradução das coisas do espaço físico em símbolos no espaço mental (de representação) do 

indivíduo provocada por modificações importantes nas formas de vivência, como observadas, 

por exemplo, no período de migração das populações do campo para as cidades e com a 

instauração de novas formas de trabalho e diversão nesses centros durante a Modernidade. 

O aprofundamento desse cenário com o decorrer da Modernidade e seu acirramento 

tecnológico na Pós-Modernidade fez surgirem fenômenos, conquistas e problemas novos, o 

que pode ser alinhado ao desenvolvimento científico desde então. Um aspecto caro ao campo 

da Comunicação foi o de se buscar nas mídias desde a causa para os problemas novos, que 

nem sempre são de ordem simbólica, até a solução para as questões sociais então estranhas 

que se apresentavam, como visto na proposta da escola funcionalista. Por parte de instituições 

e indivíduos, pessoas que vivem esse contexto social, os conteúdos dispersados pelo processo 

comunicacional são majoritariamente considerados motores da contemporaneidade. 

O que essa pesquisa propõe é que a prática e a tecnologia da comunicação são, sim, 

elementos importantes nesses processos, mas a partir de um referencial diferente. Conteúdo é 

a peça da equação comunicacional que sempre ganha destaque, mas aqui ela é considerada de 
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importância reduzida perante a etapa processual da lida com a tecnologia e com o espaço 

físico e virtual. Não se trata de afirmar que o conteúdo é irrelevante, sua ressonância cultural é 

atestada em inúmeras pesquisas do campo da Comunicação, é preciso estudá-lo. O que aqui se 

considera é que o potencial do conteúdo sozinho não é suficiente para explicar a consolidação 

de certos traços da cultura Pós-Moderna, como o enfraquecimento dos laços sociais pautado 

na commoditização do indivíduo apontado por Bauman (2007) e a transformação do consumo 

em ato de prazer e fruição apontada por Lipovetsky (2006), para ficar em poucos exemplos. 

A maioria dos conteúdos disseminados na sociedade não produz esse tipo de sentido, 

pelo contrário. Animações, seriados, filmes, livros e jogos eletrônicos são construídos, salvo 

exceções estilísticas, com base em estruturas narrativas similares às da Modernidade e, não 

raro, anteriores. Os tipos básicos de personagens e tramas criados na Pós-Modernidade não 

diferem o bastante, mesmo com as eventuais desconstruções que nem são tão contemporâneas 

assim, para inspirarem por si só uma mudança acentuada nas formas de vivência. O que muda 

de fato, apontado ao longo da revisão teórica, são a frequência e a forma de lidar com os 

conteúdos, com clara pertinência para o espaço onde isso se torna possível, no caso o virtual. 

Essa é a razão que leva à consideração das formas de interação com o conteúdo, aqui 

representadas pelas dinâmicas e mecânicas dos jogos eletrônicos, como um ponto de partida 

para sugerir uma outra visada para o fenômeno comunicacional e cultural. Considerando que 

a disseminação do texto impresso provocou uma importante mudança na forma de interação 

entre as pessoas e a Igreja na Modernidade - a prensa de Gutemberg foi um ícone das novas 

formas de organizar o mundo por possibilitar que as pessoas se informassem e construíssem 

autonomia religiosa - e que a invenção do cinema estabeleceu uma nova forma de organização 

espacial acompanhada de práticas físicas análogas, como se pode compreender no advento da 

sala escura em que pessoas sentam em cadeiras enfileiradas olhando para a imagem projetada, 

pode-se inferir que essa proposta tem embasamento e sustentação teórica válida e recorrente. 

A articulação faz uso dos jogos eletrônicos como ferramenta focal capaz de permitir 

a visualização das dinâmicas e estruturas próprias do espaço virtual de uma forma passível de 

observação. A manifestação desta instância torna-se conceitualmente densa e materializável 

neste bem cultural, contrapondo o problema comum de o virtual constituir-se em um âmbito 

subjetivo intangível. De forma análoga à literatura e ao cinema, jogos eletrônicos modificam 

formas de vivência e ocupação do espaço a despeito de seus conteúdos. A diferença, como 

apontado anteriormente, está no local em que as ações e vivências dos jogos eletrônicos 

ocorrem, o que também influi na natureza delas, e na própria prática da interatividade. 
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A vivência da literatura, do cinema e de outras mídias se dá no espaço físico, pois ela 

se conforma ao redor de um procedimento físico-mecânico que permite consumir o conteúdo. 

Nas mídias tradicionais o conteúdo é um elemento central pois ele é, no fim, o que se quer 

desse consumo. Não é relevante a técnica para se ler um livro ou assistir um filme, geralmente 

esse é um problema de conforto a ser resolvido para que a narrativa ou a informação possa ser 

consumida sem obstáculos. O processo é majoritariamente passivo: ainda que se possa dizer 

da agência do leitor/expectador perante o conteúdo consumido, ela se baseia na concordância 

ou discordância, no continuar consumindo o conteúdo ou parar, em procurar saber mais sobre 

ele posteriormente ou não, em disseminá-lo de alguma forma ou guardá-lo para si. 

A vivência nos jogos eletrônicos, por outro lado, torna-se mais difusa pelo sistema de 

interação que se estabelece com o espaço virtual, caracterizado pelas já descritas cinco ações 

básicas que considero constitui-las83. Essa forma reduzida de mostrar a aparência do espaço 

físico e produzir desafios e narrativas para entretenimento gera construtos artificiais ao redor 

de engines computacionais que unem a ilusão da aparência com a interatividade. Ao mesmo 

tempo, porém, em que parecem fluídas e maleáveis, sua natureza informacional e exata torna 

os conteúdos que elas originam incapazes de oferecer algo além de estéticas por vezes falhas 

se comparadas ao real e, num movimento cultural também observável em outras formas de 

produção ficcional, narrativas que se tornam ainda mais simplificadas para atender tanto às 

possibilidades quanto às limitações do aspecto de interatividade e texto ergódico desses jogos. 

Essas limitações se manifestam em aspectos extremamente simples, mas importantes. 

Uma vez que o espaço virtual é inteiramente artificial e construído nas engines, existe uma 

quantidade limitada de resoluções visuais e de consequências possíveis de serem programadas 

nos jogos eletrônicos. Tome-se como exemplo uma conversa entre dois personagens em uma 

narrativa histórica, um deles o avatar controlado pelo jogador e o outro um elemento de jogo 

apresentado pelo computador como uma figura humanizada. Essa conversa será quase sempre 

mostrada nos jogos como uma cena de filme ou, caso o sistema de jogo permita que o jogador 

influencia no seu conteúdo, através de conjuntos simples de perguntas e respostas. 

Não existe a possibilidade de se mencionar qualquer fato além do programado com 

antecedência para essa conversa. Caso se repita a cena do jogo com o avatar, por exemplo, 

usando roupas e acessórios totalmente diferentes ou mesmo construído com uma aparência 

totalmente distinta ou mesmo que ela seja de um gênero ou etnia ou profissão diferente, algo 
																																																													
83 Isso conduz a uma hipótese que vai além do recorte dessa pesquisa, no sentido de que todas as formas de interação com 
espaços virtuais se baseiam nessas cinco ações. Dessa forma, navegar na internet, usar aparelhos de telefone celular, fazer uso 
de redes sociais e toda sorte de experiência tecnologicamente mediada correlata pode ser analisado sob parâmetros similares. 
Como se trata de uma primeira incursão nesse tema, que consiste em nova proposta e nova problematização, nos detivemos 
na abordagem já estabelecida com foco nos jogos eletrônicos e sua manifestação clara da virtualidade. 
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disponível em jogos que oferecem alta capacidade de Personalização, a conversa se desenrola 

exatamente da mesma forma e com o mesmo conteúdo, porque ainda não existe como prever 

todas as variáveis e programar resultados diferentes para elas, salvo raríssimas e reduzidas 

exceções. Os diálogos, além disso, são construídos de forma teatral para que a estrutura possa 

ser entendida como uma sequência coerente de perguntas e resoluções, um sistema de jogo, o 

que os torna, a despeito de algum realismo audiovisual proposto, extremamente artificiais. 

Essas mesmas limitações técnicas se manifestam em contextos de ação física. Como 

o espaço dos jogos eletrônicos é artificial, tudo o que pode acontecer nele precisa ser pensado 

e programado antecipadamente, o que significa controle total inclusive, por exemplo, sobre 

quais objetos e locais do cenário de jogo são interativos, destrutíveis e tudo o mais. Isso causa 

uma situação em que, para criar e manter sistemas de jogo previsíveis, mesmo que os 

ambientes tenham a aparência próxima à do real tudo neles se comporte de maneira distinta. 

Um exemplo comum é o da ‘durabilidade’ das coisas: especialmente em jogos de 

tiro, existe a mecânica chamada de ‘tomar cobertura’, que é quando o avatar fica com parte do 

corpo protegida por um objeto (como uma mesa ou caixa) do cenário para atirar sem riscos. 

Esse objeto de cenário, por sua vez, corresponde a um local sem interatividade, programado 

para ser indestrutível (um ponto de proteção no sistema), levando ao absurdo, narrativo e 

comparado ao real, de existirem no espaço dos jogos eletrônicos mesas de escritório ou caixas 

de papelão completamente imunes a qualquer tipo de dano físico que se lance contra elas. 

Esses exemplos, certamente não exaustivos, servem para ilustrar um paradoxo que acaba se 

estabelecendo entre aparência e mecânicas de jogo, promovendo narrativas e contextos de 

resolução causal pobres e pouco satisfatórios mas que, ainda assim, magnetizam. 

Pode-se dizer que existe um tipo reduzido de modificação e reversão nesses espaços, 

como Baudrillard (1990) denomina a possibilidade que as interações no real têm de promover 

sínteses distintas das premissas que as originam. Mesmo que as sínteses sejam de natureza 

artificial e se deem como sistemicamente programadas, esse é um nível de programação em 

geral inacessível ao jogador e, portanto, a aparência que resulta de suas ações é que algo de 

fato foi modificado no espaço virtual do jogo ou que aquilo faz sentido, mesmo ele estando 

ciente da artificialidade de antemão. Se no consumo em outras mídias o conteúdo é meio e 

fim, nos jogos eletrônicos ele é uma âncora para outras experiências, um elemento agregador 

que concatena ações simples em torno de uma experiência imersiva e interativa. 

É por essa razão que considero relevante teorizar essa prática além da percepção 

habitual ligada ao conteúdo. Discursos formam-se de práticas e práticas derivam de discursos, 

narrativas são primeiro embasadas em elementos materiais e, estabelecidas como ideais, 
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passam a sustentar a construção e o desenvolvimento de técnicas e tecnologias de natureza 

mecânica e social capazes de realizar no plano físico os conteúdos projetados no espaço 

literário ou de representação. Esse é, por exemplo, o mecanismo que faz da ficção científica 

um modelo ideal perseguido pela ciência, pois a criação manifesta-se no plano do simbólico 

com mais clareza do que no costumeiramente escasso espaço físico e depois se viabiliza nele. 

Dessa forma, as cinco ações simples possíveis nos jogos eletrônicos têm origem em 

discursos e demandas do concreto. Movimentação origina-se na valor dado à velocidade e à 

fluência na Modernidade e Pós-Modernidade, respectivamente, que se traduz em capacidades 

de alcançar lugares inacessíveis nos espaços virtuais de formas esteticamente belas e livres do 

tédio causado pela espera que os trajetos impõe aos indivíduos. A Ação representa no espaço 

virtual a demanda de eficiência que a cultura impõe aos seus indivíduos e entrega, em sua 

consecução lúdica, performance traduzida em impacto imediato e senso de prazer ausente da 

experiência física na maioria das atividades, que se mostram difíceis e não raro tediosas. O ato 

de Colecionar no virtual é mais prazeroso do que no físico porque existe fluência imediata, 

sem preocupações com estoque e proteção dos recursos, tornando a ação simples e linear ao 

invés de logisticamente complicada, além de permitir coletar eventos que podem ser fruídos 

de maneira sensorial e não limitada às imperfeições da memória, quantas vezes for desejado. 

Aperfeiçoamento e Personalização mostram-se prazerosos em sua forma virtual. O 

primeiro é sofrido no espaço físico, traduzido no esforço cotidiano do exercício físico e do 

estudo de matérias complexas, na necessidade profissional de atualização e na cobrança social 

de se tornar sempre melhor e mais consumível ou vendável. No virtual, esse aperfeiçoamento 

vem envolto em atividades lúdicas por parte do jogador e chega sem muito esforço para o 

avatar, que evolui suas habilidade de maneira rápida e claramente perceptível, impactando o 

mundo ao seu redor imediatamente. Já a Personalização é complexa na concretude do físico 

pois demanda esforço e uma dose alta de desprendimento para abandonar trajetos, aparências, 

valores e outras conquistas, mas no virtual ele é imediato e simples. Mudar casas, roupas e 

aparência representa um grande desafio regado a muito investimento, mas isso é banal para as 

engines de espaços virtuais atuais, quando não uma das mecânicas principais de alguns jogos. 

É por causa dessa entrega de possibilidades tão desejadas no âmbito da cultura Pós-

Moderna que os jogos eletrônicos são adotados pelos indivíduos. Uma vez que o virtual é uma 

instância pautada pelo conhecimento de duas situações distintas e a escolha por imergir e 

tomar parte em uma delas (BAUDRILLARD, 1990), seu conceito se completa no consumo 

dos jogos eletrônicos. Como instância virtual mais clara e fácil de visualizar a que a cultura 

contemporânea tem acesso, o aumento significativo no consumo desses bens culturais 
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demarca a escolha social por investir no plano simbólico, não raro em detrimento do espaço 

físico, como já tão salientado. Essa escolha não se dá necessariamente por uma superioridade 

intrínseca ou mesmo percebida do virtual, mas por uma série de contextos sociais. Da mesma 

forma, ela não acontece sem questionamento ou resistência. 

Por ser consumido em sua manifestação audiovisual e como bens de consumo, existe 

um preço para se acessar o virtual, explícito no custo financeiro de se adquirir um console ou 

computador capaz de executar jogos eletrônicos (no âmbito dessa pesquisa, mas também 

outros espaços da mesma natureza) e no investimento de tempo para jogar. Configurando-se 

como uma forma de diversão, os jogos eletrônicos ocupam o mesmo espaço mental e o tempo 

de outras atividades, como a socialização, as viagens, o esporte e outros realizadas, em geral, 

no espaço físico. Essa escolha por um e não por outro suscita, em si, um amplo espectro de 

questões, pois representa um movimento que a sociedade contemporânea tem demonstrado 

afã em realizar e que tem modificado inclusive a sua cultura. 

Em um primeiro momento, nas primeiras gerações tecnológicas, os jogos eletrônicos 

não eram capazes de simular a aparência do real com precisão audiovisual e, portanto, não 

podiam substituir o a relação com o espaço físico. Seu apelo estava no desafio do sistema, no 

uso das regras, no poder lúdico de superar os desafios, não na narrativa e no consumo de algo 

que pode ser chamado de Belo no sentido kantiano. A escolha por jogá-los se dava em parte 

como a escolha por participar de outros jogos - como os de azar, de baralho e dominó - ricos 

também em aleatoriedade e regras constituídas num espaço de jogo imune a demandas sociais 

e convenções externas à sua mecânica, como Baudrillard (1990, p. 136-137) os conceitua. 

Com o desenvolvimento tecnológico e dos meios de comunicação, o que se observa é 

uma mudança dessa dinâmica para a do consumo estético propriamente dito, demonstrado 

especialmente pela obsessão em se alcançar o realismo imagético ou, na ausência dele, a 

capacidade de entregar o fantástico com uma aparência que poderia ser real. O que resta dos 

jogos tradicionais nos eletrônicos é a imersão em um espaço diferente no qual a causalidade 

do real está suspensa por algum tempo, mas isso antes era um acordo consensual entre os 

jogadores e não uma delimitação literal provocada pela própria natureza tecnológica. O que se 

experimenta nos jogos tradicionais é um desafio do acaso realizado através de sinais visuais 

para estabelecer o ritual, não uma experiência completa de deslocamento e imersão. 

Essa substituição aparentemente simples marca o momento em que a busca pelo Belo 

e pelo estético passa a ser solucionada através de equações matemáticas, oferecendo aos 

indivíduos espaços e ambientes onde é possível a interação com coisas que existem apenas 

numa realidade intangível, mas que pode ser acessada através de controles e monitores nos 
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jogos. O contato com universos temáticos e referenciais ganha uma instância onde o consumo 

simbólico é rico mesmo na ausência da matéria e da presença física do Sublime, na qual o 

conteúdo imagético e imaginário ganha densidade tal que torna-se possível interagir com ele, 

ainda que de forma limitada e em possibilidades narrativas simples. O simbólico deixa de 

estar presente apenas na mente e passa a ser notado pelos sentidos, mesmo que não por todos. 

A escolha por tal instância tem ressalvas relevantes e pode ser entendida no contexto 

de liquidez, confusão e desagregação social que o indivíduo Pós-Moderno vive no cotidiano. 

Decerto a tecnologia Moderna (e Pós) trouxe avanços médicos, habitacionais, estruturais e de 

toda sorte, mas eles vieram com as demandas de velocidade, personalização, aperfeiçoamento 

e, em caso de falha em se tornar commodity valiosa, no risco de se perder a própria condição 

de cidadania, uma vez que o indivíduo deixa de ser autônomo, divino e fraterno como em 

outros períodos da história humana. Esse custo torna o espaço físico mais excludente, difícil e 

desprovido de prazer. Para abastecer a tecnologia e a oferta de produtos para consumo, o meio 

ambiente foi devastado talvez ao ponto de não recuperação, tornando paisagens Sublimes algo 

raro e inacessível a grandes populações, que têm poucos recursos para se locomoverem para 

longe das caóticas megalópoles contemporâneas onde habitam e encontrar a natureza plena. 

Ao mesmo tempo, as cidades são, desde a Modernidade, locais de moradia marcados 

tanto pela beleza artificial das construções quanto pelos impactos que elas causam nas formas 

de vivência. É caro morar na cidade e o sustento vem do trabalho, pois o habitante urbano 

médio, nascido e criado para a cultura Pós-Moderna e o simbólico, é pouco capaz de produzir 

seus pertences e alimentos. Com as experiências extremas do crime, frutos da pobreza que 

gera indivíduos desprovidos de cidadania, e do terrorismo, evento global que fascina e ataca 

todas as culturas com suas explosões de barbárie, o contexto humanitário sofre de forma 

análoga ao material, pois a incerteza e o medo tornam-se figuras muito presentes. 

Diversão custa energia e dinheiro, ambos escassos. É preciso consumir, gastar, para 

comer ou visitar parques e atrações no espaço físico. Benfeitorias públicas são gratuitas, mas 

nem sempre equipadas para algo além de se estar nelas, o que torna preciso consumir para 

fazer algo lúdico nesses momentos. Mesmo que não seja necessário gastar dinheiro, é preciso 

investir tempo e energia na prática do esporte ou na ocupação dos lugares abertos a público, 

além do tempo em que se deixa de produzir para se divertir. Viajar é outro valor da cultura 

contemporânea, mas também demanda tempo e recursos nem sempre disponíveis. 

Esse contexto social deixa claros alguns dos motivos para se imergir no virtual a fim 

de obter prazer e diversão. Jogos eletrônicos custam, mas são acessíveis através de ofertas de 

crédito e condições de pagamento. Eles são bens tecnológicos vendáveis caso necessário e 
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duram um bom tempo com os devidos cuidados. Eles podem ser obtidos ilegalmente, como 

em contrabando ou pirataria, por serem bens materiais. Seu consumo se dá na proteção, nem 

sempre no conforto, das casas, o local privado, e quando no perigoso espaço público ele se dá 

no já ubíquo smartphone, que seria usado de qualquer forma para consumi-los ou não. 

Além disso, não é fisicamente extenuante jogá-los e nem é preciso grande habilidade 

ou condicionamento além do necessário para se vencer os desafios específicos de cada título, 

o que os torna acessíveis a um largo espectro da população, diferente do esporte e de outras 

atividades físicas, e não cansa os indivíduos que precisam de suas energias carregadas para 

longas jornadas de trabalho. Mesmo que o prazer que eles proporcionam seja de natureza 

simbólica e, portanto, menos denso que o de atividades físicas e sensoriais, essa oferta está de 

acordo com o que é culturalmente valorizado desde a Modernidade e também configura uma 

opção segura, racional (no sentido de ‘bom negócio’) e socialmente mais aceita a partir do 

status que a indústria alcança na 7ª Geração de consoles. 

Apesar das falhas, o virtual tecnológico dos jogos eletrônicos magnetiza, encanta e é 

consumido porque oferece ilusões de potência, prazer e facilidade de consumir uma infinidade 

de coisas e a soma desses fatores os torna ótimos para o indivíduo Pós-Moderno. Nele se 

oferece diversão segura e confortável discursivamente alinhada ao ethos contemporâneo que 

se funda liquidez, na velocidade e na eficiência. Nesse consumo fácil e constante, o processo 

de virtualização se apresenta como viável e se instaura no campo da cultura. 

Isso emana e reconduz às vivências, propriamente ditas. Se no espaço físico elas são 

afetadas por dificuldades inerentes à matéria e modificadas em relações sociais estabelecidas 

entre os indivíduos, no espaço virtual elas acontecem no contato apenas com conteúdos. O 

que é mostrado na tela com a forma de uma pessoa é apenas conteúdo que ganha aparência e 

movimento através de equações matemáticas, um recurso narrativo ou de jogo que serve para 

implementar desafios e dar forma a uma narrativa. As paisagens, por mais belas que sejam, 

são também conteúdo, simulações de locais que existem ou não, e se oferecem como recurso 

narrativo ou desafio do sistema. Tudo o que se vê e se pode fazer nos jogos eletrônicos, e por 

consequência no virtual, é conteúdo, mesmo que emane de um fonte física/real. 

Nesse ambiente simbólico e artificial, o jogador age, se movimenta, coleciona seus 

prêmios e recursos, se aperfeiçoa e se personaliza ou modifica as leis narrativas do virtual sem 

contato com o dinamismo, a alteridade, nuances, resoluções imperfeitas ou negociações para 

além do programado. Existe apenas sequências de imagem e som interativas demandando 

ações simplificadas acionadas mecanicamente, o que é decodificado de forma racional mesmo 

quando o conteúdo, em si, é de cunho emocional ou filosófico. 
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O conteúdo, diferentemente das coisas reais, é feito de ideias e informações e essas 

são destruídas, recortadas, ignoradas e recombinadas o tempo todo no cotidiano da linguagem. 

O que se mostra como informação e conteúdo nos espaços dos jogos eletrônicos, por outro 

lado, tem uma relação imagética e simbólica com o espaço físico. Neles é possível interagir 

com conteúdos, da maneira racional própria a essa relação, mas com resultados de aparência e 

sentido causal próximo ao conhecido no real. Esse paradoxo gera um dilema que, no entender 

dessa pesquisa, provoca um encantamento com a própria ideia de destruição do real. 

O conteúdo no virtual é, sabidamente pelo jogador, representacional e compreendido 

pela razão, portanto passível de ser modificado como bem se entender na realização do jogo. 

As dinâmicas de jogo são, quase sempre, baseadas nas ideias de destruição, combate, conflito. 

Por outro lado, o que é combatido e destruído tem aparência e sentido narrativo próximo ao 

que se sabe do real, algo que leva à ideia de que se institui, aí, uma forma distinta de consumo 

para narrativas semelhantes, uma vez que é o próprio jogador que age no sentido de realizar as 

ações destrutivas e não apenas consome e dá sentido em sua mente. Dessa forma, a destruição 

e o abandono são naturalizados através das mecânicas de qualquer jogo, por causa das cinco 

ações, e a representação do real, que é tanto informacional quanto virtual nesse espaço, torna-

se facilmente descartável. O simulacro do espaço físico é destruído através do entretenimento 

de jogo, o que torna a destruição do real algo talvez atraente e catártico ao invés de chocante. 

Uma vez que o virtual é um espaço também dotado de realidade, mesmo que de uma 

natureza intangível, as ações realizadas nele promovem o desenvolvimento de novos ethos, 

configurando-se, no fim, como formas de vivência plenas, ainda que simplificadas. Enquanto 

uma vivência real é codificada por elementos acessados em estímulos sensoriais múltiplos 

(além dos cinco comuns existem outros, como senso gravitacional e térmico, por exemplo), 

percepção de ânimos subjetivos dos Outros e toda sorte de elementos simbólicos complexos, 

nos jogos eletrônicos tudo é resumido em desafios resolvidos pelas cinco ações. Essa forma 

de vivência, que também se estabelece organicamente e promove mudanças comportamentais, 

retorna para o espaço físico, repleto de complexidade e situações nuançadas, promovendo o 

que se considera o aprofundamento dos processos Pós-Modernos, entre eles o consumismo. 

Isso se dá com todos os bens culturais: eles nascem da cultura e o contato com eles 

reforça, às vezes modifica, as formas de ser dessa cultura, o ethos manifesto em pequenas 

porções da sociabilidade, mecanismo estudado pela antropologia. O que aqui se propõe de 

novo é que os bens culturais ligados à virtualidade adicionam outra camada ao ethos quando 

retornam à cultura, totalmente modificada pela instância interativa, destrutiva e líquida em 

que se dão as interações de jogo, consumo e, essencialmente, de comunicação. 
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Essa camada está ligada aos procedimentos simples, análogos às interações propostas 

por Braga (2012) no âmbito da Comunicação e por Kuhn (1977) no da prática intelectual. Ao 

se considerar a comunicação como feita de partes pequenas que geram contextos maiores - 

pequenos conteúdos textuais escritos, falados e apresentados como imagem -, pode-se inferir 

que o que se transmite como informação ou conhecimento, por mais amplo e complexo que 

seja, tem uma estrutura processual ancorada no espaço de representação. Kuhn, por sua vez, 

considera que uma teoria precisa ser capaz de oferecer cinco fatores para ter alguma chance 

de propor mudanças dentro de um paradigma científico - Acuidade, Consistência, Amplo 

Escopo, Simplicidade e Fertilidade. Ele afirma, dito de forma simples, que o conteúdo precisa 

ser observável empiricamente, seguir regras internas consistentes, permitir compreender uma 

gama de fenômenos que vão além de seu sentido imediato, ser fácil de explicar e capaz de 

iluminar fenômenos ainda não percebidos a ele relacionados. 

Os processos de interação são aqui analisados a partir de seus componentes menores, 

que podem ser estudados e aferidos com grande Acuidade nos jogos eletrônicos. A clareza e a 

eficácia desses ambientes virtuais dependem, intrinsecamente, de regras internas dotadas de 

Consistência, pois só de forma ordenada e processual a imersão no virtual pode se estabelecer, 

tanto pensando no aspecto de programação do espaço virtual quanto no da atividade de jogar. 

As múltiplas fontes de referência narrativa e as formas de execução criadas pela indústria 

mostram um claro Amplo Escopo nesse bem cultural, que estende sua potencialidade a áreas 

diversas e distintas. Cada uma dessas ações é Simples em si mesma, sendo complexa a relação 

estabelecida entre elas e os sentidos que emanam daí como produto. A Fertilidade, por fim, é 

clara uma vez que jogos eletrônicos são constituído por tantas tecnologias que deles é possível 

desentranhar diversos tópicos para discussão, científica ou de senso comum. 

A importância dessa constituição simples, processual e ampla está, por fim, no que 

essa estrutura permite quando pensa-se em termos de ressonância na cultura como um todo. 

Ao serem constituídas em sua quase totalidade por procedimentos interacionais simplificados, 

conflitos constantes resolvidos esteticamente de forma espetacular e narrativas que oferecem 

o Belo e Interação divertida dentro de ambientes virtuais maleáveis deslocados do tempo e do 

espaço, as vivências instituídas no jogos eletrônicos têm impacto nos jogadores e, portanto, na 

cultura à qual eles pertencem. Elas não são apenas um dado informativo, mas algo formativo. 

O consumo de jogos eletrônicos valida discursos da Pós-Modernidade quando enfim 

se estabelece a volta de sua dinâmica ao espaço físico e suas leis próprias. Tomando a noção 

heideggeriana de técnica e a relação humana com objetos e o mundo, com o exemplo de que 

para quem tem um martelo em mãos o mundo é feito de coisas a serem marteladas, é possível 



 121 

inferir que para quem ocupa o virtual dos jogos eletrônicos (e não apenas deles) com 

frequência e prazer o mundo físico também passa a ser feito de coisas a serem reposicionadas, 

destruídas, colecionadas, evoluídas e personalizadas (o objeto em mãos do jogador não é o 

controle e sim o mundo virtual com o qual ele interage). Essas ações simples são assimiladas 

com rapidez e facilidade porque são fruto de práticas, diferente dos conteúdos, que passam 

por filtros intelectuais e morais e, portanto, sofrem maior resistência intelectual. 

Todos esses procedimentos simples têm como eixo central o discurso maior da Pós-

Modernidade: o consumo traduzido em consumismo. Esse é, enfim, o foco do trabalho, para o 

qual foi preciso construir uma rede teórica perpassando os jogos eletrônicos e as noções de 

virtualidade. A extrema valorização do virtual como instância simbólica, em termos culturais 

e comerciais, ressoa nos rumos da sociedade no sentido de tornar, pouco a pouco, as vivências 

do espaço físico mais simples, líquidas e, por fim, consumistas, ao molde do que se aprende e 

treina no virtual. A migração para o virtual nada mais é do que a possibilidade de se consumir 

toda a realidade quando se bem entender. 

Isso se dá porque o virtual é, no sentido de consumo como fruição atrelado a imagens 

e conteúdos, um meio capaz de oferecer o consumo pleno. O espaço físico não é passível de 

consumo pleno, pois se desenvolve de maneira lenta e orgânica. Mesmo com a velocidade dos 

aviões e trens, não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A despeito de todo o 

movimento de liberação sexual e social, não é possível consumir todas as pessoas por que isso 

precisa do consenso e de outros aspectos materiais para acontecer. O conteúdo, por sua vez, 

não sofre tais limitações. Ainda que ofereça algo sensorialmente reduzido, ele pode ser 

consumido e modificado como se bem entender, pois é da natureza das criações do espaço de 

representação serem maleáveis, destruíveis, líquidas. Um mundo virtualizado por completo, 

como teme ou profetiza Baudrillard, torna-se inteiramente consumível, uma vez que tudo se 

transforma em conteúdo. E o que poderia ser mais desejável do que isso em uma cultura 

fundada e constituída em torno do consumismo? 

A forma de mediação tecnológica na qual se apoiam os jogos eletrônicos é pautada 

pelo que Baudrillard (1990, p. 157) chama de sedução suave, contraponto da sedução ritual 

que se dá entre coisas e pessoas no espaço físico. Esse tipo de sedução diverte sem promover 

modificações importantes, oferece prazer lúdico de qualidade e intensidade menor que a 

matéria e, pensada em termos trabalhados por Bauman, provoca, por causa da distância 

intrínseca estabelecida entre o monitor e o indivíduo, um obstáculo insuperável, dado que um 

é virtual e o outro real, o afrouxamento acelerado dos laços sociais. Conteúdo não sente ou 

pensa, ele é produto do sentir e do pensar. Não se pode trocar nada com ele, só consumi-lo. 
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Sem a troca com o mundo apresentada na sedução ritual e na relação com a matéria, 

o Outro representado e significado no espaço virtual acaba por tornar-se conteúdo, algo a ser 

descartado, ignorado ou vencido. Esse contexto torna o subalterno (SPIVAK, 2010) ainda 

mais vulnerável e desprovido voz, e na Pós-Modernidade grande parte da população mundial, 

dentre ela muitos consumidores de jogos eletrônicos, é subalterna em algum tipo de relação. 

Vilões e antagonistas em jogos são conteúdos feitos à imagem e semelhança dos subalternos, 

conteúdo duplamente descartável  Considerando, ainda, que o subalterno consome o virtual, o 

seu polo oposto - do privilegiado - passa a ser visto também como um Outro sem alteridade. 

Essa situação, em sinergia com Lipovetsky (2006) acerca da violência por motivos 

consumistas estabelecida entre membros de classes sociais distintas, incita o aumento dos 

índices de criminalidade e vandalismo, fatores que, por sua vez, tornam o espaço físico ainda 

mais insalubre. Quando a violência torna-se uma ação catártica legitimada por uma parcela 

válida da cultura e do entretenimento, esse movimento sequer é percebido de imediato, 

parecendo uma reação normal. Conteúdo violento nos jogos sequer é necessário para tal, basta 

o desenrolar das cinco ações possíveis na virtualidade para que a situação se estabeleça. A 

reação vem no real, com o acirramento das políticas de segurança pública e de gentrificação 

que, por sua vez, pioram as condições de vida dos pobres e subalternos, alimentando o ciclo 

social que torna a virtualidade de redes sociais e jogos eletrônicas refúgios acolhedores. 

O ciclo que conduz ao espaço virtual em massa, como se nota, estabelece-se a partir 

de várias frentes. Ao passo em que os jogos eletrônicos ganham funcionalidades e aspectos de 

interatividade pela rede e o espaço físico vai sendo devastado, sensação que se fortalece com 

as previsões noticiadas sobre o futuro do planeta com fenômenos ecológicos de consequências 

catastróficas se comprovando, o abandono do espaço físico deixa de ser apenas uma ideia de 

cunho lúdico para se tornar uma estratégia de sobrevivência, um plano. Que a natureza, como 

diz Lefebvre (1991, p. 30-31) já na década de 1970 “perdida para o pensamento”, seja, então, 

salva na representação virtual dos jogos e outros programas, que se catalogue e envase tudo o 

que ela pode oferecer. Que a sociedade se conforme aos espaços mínimos da cidade e o que se 

pode fazer seja definido por equações matemáticas e possibilidades de interação audiovisual. 

Parece um preço aceitável a se pagar, menor do que o de tentar salvar o espaço natural e fazer 

da urbe um lugar melhor. É uma solução que permite manter os níveis de consumo elevados. 

É claro que movimentos de resistência se apresentam ante todas as formas culturais, 

não é diferente nesse caso. O percebido apreço recente por jogos eletrônicos criados décadas 

atrás, quando eles ainda se assemelhavam mais ao jogo tradicional de tabuleiro do que a obras 

cinematográficas capazes de simular e substituir o espaço físico, mostra um claro eixo 
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questionador perante o processo de virtualização das paisagens e interações humanas. Da 

mesma forma, muitos jogadores não dão importância ao sistema de recompensa simbólica 

promovido a partir da 7ª Geração de consoles, buscando consumir o jogo como conteúdo 

narrativo ou apenas desafio sistêmico por motivos lúdicos. E, evidentemente, muitas pessoas 

não consomem jogos eletrônicos e preferem seu lazer e vivência no espaço físico. 

Em sentido semelhante, existe o que Baudrillard (1990, p. 57) define como histeria, o 

medo extremo de ser seduzido que se transforma em um esforço constante de destruição total 

dos signos de sedução através do uso exagerado dos mesmos. Na sedução humana, histérico é 

quem se veste e age de forma direta e vulgar no sentido de romper com o mistério do processo 

e afastar, assim, a possibilidade de a sedução realizar-se. No âmbito dos jogos eletrônicos, 

histérico talvez seja quem se informa demais acerca deles para quebrar a hipnose promovida 

pelo artifício virtual e escapar, dessa forma, do ciclo de procedimentos aqui destacado. Essa 

pesquisa, nesse sentido, pode ser qualificada como um movimento histérico frente ao virtual. 

Dessa posição de resistência, parece claro que o processo de virtualização da cultura 

pode, em teoria, conduzir a sociedade a um panorama social mais desigual do que o vigente, 

marcado de maneira acentuada pelo conflito, pelo consumismo e por um processo grave de 

desagregação do espaço físico. O quão factível é tal cenário e se existem indícios concretos 

nesse sentido é uma reflexão que dependeria de uma coleta de dados em campo focada nesse 

aspecto, algo que talvez se possa realizar em uma pesquisa de longa duração com métodos de 

coleta indireto, como etnografia e netnografia, em futuros passos da vida acadêmica. Isso se 

dá porque mesmo entusiastas de jogos eletrônicos e da virtualidade parecem cautelosos em 

professar tal posição, algo plausível considerando as dicotomias do consumo, a qualidade das 

narrativas nesses espaços e o problema que o consumismo representa mesmo para quem o 

deseja. Os dados hoje disponíveis não permitem essa análise, eles sustentam outra visada. 

A resposta para a questão problema ‘Em uma visada teórica, estaria a relação 

tecnologicamente mediada com a virtualidade, como definida por Baudrillard (1994) e 

problematizada através dos jogos eletrônicos em suas possibilidades de vivência, reforçando 

aspectos consumistas da cultura contemporânea, como descrita por Bauman (2007) e 

Lipovetsky (2006), no sentido de promover o abandono do espaço físico, como propõe 

Lefebvre (1991), e a substituição das formas de vivência pautadas no real pelo consumismo 

possível no espaço virtual?’ é, como antecipado, possível de forma teórica: sim, essa relação 

tecnologicamente mediada com a virtualidade reforça os aspectos consumistas manifestos na 

cultura contemporânea, fomentando um cenário em que a substituição das formas de vivência 

apresenta-se como possível e talvez desejável. 
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Esse cenário, aparentemente, interessa a diversos atores e classes de formas e por 

causas diferentes. A elite cinética, das classes altas, ainda tem acesso ao espaço físico e pode, 

no cenário de caos urbano e social, criar prerrogativas para tornar a últimas ilhas do Sublime 

fechadas e inacessíveis. O virtual não é para ela, embora ela possam consumir e divertir-se 

nele eventualmente, mas sim uma construção cultural que, discursivamente tornada atraente, 

funciona como uma isca para manter as populações subalternas sob controle. Oferece-se uma 

possibilidade de segurança e diversão para a grande massa humana de desvalidos para, em 

uma noção positiva, permitir que um pouco da natureza seja preservada ou, em uma noção 

negativa, para que os mecanismos de exclusão se aprofundem e tornem-se mais eficazes. 

O espaço físico precisa de respiro, o grau de consumo de matérias-primas é elevado e 

a natureza não tem como resistir indefinidamente. O movimento de virtualização da vida, se 

tomado com um viés utópico e otimista, pode significar uma tentativa, consciente ou não, de 

tirar a pressão da existência física e, reduzindo as condições de vida de maneira suficiente e 

aceita através da oferta de jogos e de um mundo virtual razoavelmente instigante, realizar um 

esforço coordenado de se salvar a humanidade no longo prazo. Toda a argumentação teórica 

aqui apresentada, nesse caso, apresenta-se como um esforço pelo menor dos dois males, algo 

que é, sim, reduzido e inferior, mas possível e pensado para ser ao menos satisfatório. 

Por outro lado, o da distopia, esse movimento pode representar apenas mais uma, e 

dessa vez final e muito eficaz, ação das classes altas para aprisionar e afastar as inferiores de 

toda possibilidade de fruição do mundo, oferecendo-lhe, como migalhas e prisão com celas de 

neon, um prêmio de consolação. O virtual, sem possibilidades reais de reversão dentro de si 

mesmo, pois um jogo não pode ser modificado de dentro após completo e o mesmo se dá com 

outras instâncias virtuais, representa uma espécie de inferno inescapável servido por escolha. 

O virtual, afinal, só pode ser construído e modificado a partir do físico, pelo menos 

até os dias atuais, e quem domina o físico que sustenta e cria o virtual são as corporações e as 

classes ricas, a elite cinética e seja qual for a denominação para ela. Aprisionadas na brilhante 

e lúdica rede virtual, algo pelo que pagaram com satisfação em primeiro lugar, as classes mais 

pobres e os subalternos nunca mais terão a chance de reverter essa situação uma vez que sua 

vida esteja transferida por completo para o virtual. Qualquer tentativa de rebelião pode ser 

abortada com alguns comandos, qualquer revolução precisa ser confirmada pelos códigos e 

senhas externas ao espaço virtual, de posse das classes que querem manter o status quo. 

Transitando em um terreno menos especulativo, é muito provável que nenhum desses 

movimentos aconteça. O processo de migração para o virtual provavelmente jamais será 

completo, tampouco com tamanho grau de conflito entre classes, noção que faz parecer que o 
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trabalho assume uma postura radical marxista, algo que não é verdadeiro e foi mencionado 

apenas como exercício de tensionamento e provocação. A complexidade do mundo é tal que 

indivíduos de todas as classes farão coisas diversas com o físico e com o virtual, terão afeto e 

paixões interligadas entre um e outro e toda sorte de fenômenos correlatos sucede. 

A virtualidade, como debatido largamente até aqui, afeta a cultura de formas distintas 

e importantes, sendo a mais clara e preocupante para o contexto da pesquisa a que conduz ao 

consumismo. Ela não se mostra como um luxo ou como alguma deterioração intrínseca da 

cultura, racionalidade, sensibilidade ou experiência humana, ela é apenas algo que se constrói 

a partir de signos e por causa de vivências espaciais e sociais. O que reflete-se em suas obras, 

os jogos eletrônicos aqui analisados ou em outras instâncias, é fruto do que a própria cultura 

tornou-se em milênios de uso da linguagem. É da natureza humana destruir, criar e mover 

ideias, objeto, pessoas e espaços o tempo todo, em forma de guerra, paz, arte e ciência. 

Por sua natureza imersiva, os jogos eletrônicos favorecem uma vivência narcisista. No 

conforto da ausência de perigos e alteridade, o indivíduo pode abandonar o contato social para 

entrar nesses espaços idealizados, feitos por suas próprias ações, cujos limites são conhecidos 

e os resultados programados. Mensurado por troféus conquistados nas comunidades-enxame 

dos jogos eletrônicos, o jogador é um avatar, um signo de indivíduo que resume apenas suas 

qualidades, em outros termos, uma mercadoria na sua manifestação publicitária. 

Ou, por outro lado, os jogos eletrônicos podem abrir um novo horizonte comunicativo 

e social, repleto de soluções para o próprio espaço físico e capaz de transformar a experiência 

do real em algo mais simples, frugal, ligado a elementos menos discursivos. Particularmente, 

partilho da visão pessimista sobre o assunto, mas não me fecho a essa possibilidade. Os meios 

de comunicação tecnológicos, desde o seu surgimento, ajudaram a mudar um sem número de 

realidades locais, fazendo do mundo, mesmo com seus muitos defeitos e simplificações, um 

lugar mais inclusivo, ainda que dispersivo e por vezes desesperadoramente conectado. 

No âmbito da comunicação, enfim, considero que esse trabalho contribui em dois 

aspectos distintos: o de aproximar as pesquisas de um local processual, focado nos detalhes e 

pequenos atos e não apenas nas grandes demonstrações de luz e som do conteúdo; o outro, 

que considero mais importante, permite relacionar conceitos abstratos complexos, como 

virtualidade e vivências, com um elemento cultural bem recortado, os jogos eletrônicos, e 

implementar através disso uma pesquisa teórica abrangente. Em resumo, é possível dizer que 

o processo interativo entre instâncias e teorias diversas prosperou no espaço de representação 

de uma mente pesquisadora que o tempo todo olhou para o espaço de representação da cultura 

Pós-Moderna, gerando um diálogo nem sempre simples, mas constantemente instigante. 
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