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“Porque (n)o jogo já vem tudo pronto. Os 

bonecos já vêm, você não cria nada, você 

só joga.” (Luciana, adolescente 

entrevistada neste trabalho). 

 

“A tela do computador aceita tudo: você 

pode colocar mentira, você pode colocar 

verdade, você pode fazer o que você 

quiser.” (Simone, adolescente entrevistada 

neste trabalho) 
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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é analisar as relações dos adolescentes com os jogos 
eletrônicos na perspectiva contraditória da submissão e da resistência. Tais relações 
constituem o objeto de estudo desta investigação e são tomadas como emblema de 
formas de sociabilidade instituídas pela materialidade e racionalidade capitalistas. 
Foram entrevistados vinte adolescentes na faixa etária de doze anos, pertencentes 
às classes alta e popular e aos gêneros masculino e feminino, que se pronunciaram 
a respeito de suas relações com os jogos eletrônicos. Esta investigação se 
fundamenta teoricamente no materialismo dialético e nas categorias intituladas 
racionalidade e contradição. No contexto da racionalidade que organiza as relações 
de produção e exerce influência sobre as subjetividades nas sociedades capitalistas, 
esta tese aborda a racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer, a 
racionalidade tecnológica em Marcuse e a lógica de operação da Indústria Cultural. 
Este trabalho também tece considerações acerca da construção cultural do jogo 
eletrônico, notadamente a partir da ludicidade, do lazer, do brinquedo e dos jogos de  
forma geral. Foram também objetos de apreensão teórica: a submissão, 
consubstanciada na alienação e na reificação de subjetividades, e a resistência, 
compreendida no âmbito da crítica e da emancipação. Os resultados desta pesquisa 
apontam para a contradição entre a submissão e a resistência no contexto das 
relações entre os adolescentes e a racionalidade contida no jogo eletrônico. Os 
nexos constitutivos dessa contradição são a relação entre as regras e a vitória, as 
mudanças nos padrões de funcionamento dos jogos, o “estar dentro e fora” do jogo, 
a compreensão da criatividade, a experiência de emoções e sensações, o 
pensamento de acordo com a lógica do mercado e o entendimento das relações 
entre o jogo eletrônico e a realidade social. De forma independente dos recortes de 
classe e gênero, esta investigação revela que, no contexto da contradição, há 
predominância da submissão sobre a resistência. Também emerge, ainda a partir da 
contradição, a possibilidade de emancipação, uma vez que a racionalidade que se 
apodera do homem é produção da subjetividade objetivada na realidade. Por fim, 
este trabalho considera que tanto a consciência reificada em nome da racionalidade 
da técnica é uma realidade concreta, quanto é real a possibilidade de superação 
dessa racionalidade por dentro da própria razão que se nega e se questiona. Isso 
significa que o jogo eletrônico, como emblema de uma racionalidade que 
instrumentaliza a vida do homem, abriga, na relação com os adolescentes, as 
possibilidades de superação de sua própria racionalidade, ou seja, de sua própria 
contradição. 
 
Palavras-chave: contradição, emancipação, jogo eletrônico, racionalidade, 
reificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this work is to analyze the relationships that adolescents have with 
electronic games through the contradictory perspectives of submission and 
resistance. Such relationships are the object of study of this research and are taken 
as an illustration of forms of sociability instituted by capitalist materiality and 
rationality. Twenty twelve-year-old adolescents were interviewed and spoke about 
their relationship with electronic games. These included adolescents from high and 
low social classes, both male and female. This research is theoretically grounded in 
dialectical materialism and in the categories named rationality and contradiction. In 
the context of the rationality that organises the relations of production and influences 
subjectivity in capitalist societies, this thesis looks at the instrumental rationality in 
Adorno and Horkheimer, the technological rationality in Marcuse and the logic of 
operation of the Culture Industry. This work also presents considerations of the 
cultural construction of electronic games, especially in relation to playfulness, leisure, 
and toys and games in general. Submission, based on alienation and reification of 
subjectivity, and resistance, understood within the remit of criticism and 
emancipation, were also objects of theoretical analysis. The results of this research 
point to the contradiction between submission and resistance in the context of the 
relationships between adolescents and the rationality contained in electronic games. 
The constitutive nexuses of this contradiction are: the relationship between the rules 
and victory; changes in the functioning patterns of games; "being in and out" of the 
game; the understanding of creativity; the experience of emotions and sensations; 
the thought process in accordance with the logic of the market; and the 
understanding of the relationships between electronic games and social reality. 
Independent of class and gender variables, this research reveals that in the context 
of contradiction there is a predominance of submission over resistance. From this 
empirical research, illuminated by theory, emerges the possibility of emancipation 
through contradiction, since the rationality that takes hold of humans is a product of 
subjectivity objectified in reality. Finally we consider that consciousness reified in the 
name of the rationality of technique is a reality, but we also understand that the 
possibility of overcoming this rationality through the very rationality that one denies 
and questions is real. This means that electronic games, as an emblem of a 
rationality that instrumentalises human life, offer in their relationship with adolescents 
the possibility of overcoming their own rationality, that is, their own contradiction. 
 
Keywords: contradiction, emancipation, electronic game, rationality, 
reification. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as relações que os adolescentes 

estabelecem com os jogos eletrônicos. Essas relações são tomadas a partir de 

experiências relatadas pelos próprios adolescentes como emblema de formas de 

sociabilidade instituídas pelo desenvolvimento e processos da materialidade e 

racionalidade capitalistas. A racionalidade como forma e procedimento de 

organização está objetivada na realidade concreta e é, portanto, elemento 

constitutivo da objetividade e da subjetividade, implicando a vida, o trabalho, as 

relações, os afetos e a ludicidade. Desse modo, e na dependência de sua forma e 

de seu conteúdo, a racionalidade vigente em uma sociedade pode se dirigir à 

emancipação ou à instrumentalização do ser humano em favor de um modo 

específico de produção e organização da vida. 

Sujeitos de todas as idades, de modo geral, e adolescentes, de forma 

particular, experimentam, atualmente, jogos eletrônicos em videogames, 

computadores, celulares, tablets e outros aparelhos. A indústria do entretenimento 

desenvolve jogos em artefatos tecnológicos que captam a atenção de adolescentes 

integrantes de um mercado consumidor em expansão. Nesse contexto, coloca-se o 

problema desta pesquisa: como os adolescentes se relacionam com os jogos 

eletrônicos? Desta indagação deriva outra: os adolescentes resistem e/ou se 

submetem à racionalidade contida nesses jogos?  

O ser humano se socializa na relação com o outro e com o mundo nos 

âmbitos da família, da cultura, da escola e do lazer. Nas sociedades capitalistas, 

notadamente nos centros urbanos, o jogo eletrônico pode ser visto como uma 

mediação nos processos de formação e socialização de crianças e adolescentes. 

Portanto, o tempo dedicado pelos adolescentes aos jogos eletrônicos, às suas 

formas de organização e aos seus conteúdos confere aos jogos o caráter de 

instrumentos formativos da subjetividade e da socialização daqueles que jogam.  

A formação e a socialização não são conceitos neutros, pois dependem da 

cultura em que estão inseridos. Na sociedade atual, as objetivações do homem na 

realidade social, enquanto produções culturais, proporcionam uma racionalidade 

pragmática e produtivista concernente aos padrões de funcionamento da economia 

capitalista. Os processos educativos implicados na formação e socialização são 

mediados por esse funcionamento. Nesse contexto, a formação do sujeito, 
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notadamente na civilização ocidental, se constitui na adequação do homem aos 

princípios e normas que emanam do modo de produção capitalista.  

A racionalidade do sistema capitalista, denominada racionalidade 

instrumental1 por Adorno e Horkheimer (1985) e racionalidade tecnológica por 

Marcuse (1979), não é estranha ao funcionamento dos jogos eletrônicos. Tal 

racionalidade emerge dos depoimentos dos adolescentes2 entrevistados nesta 

pesquisa.  

Adorno e Horkheimer (1985) afirmam que o positivismo eliminou a última 

instância de mediação entre a subjetividade individual e a norma social, o que 

implicou a subordinação da consciência aos procedimentos técnicos da organização 

econômica que engloba as diferentes dimensões da vida do homem. A razão, nesse 

contexto, se converteu em “[...] instrumento universal que serve para a fabricação de 

todos os demais instrumentos” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 42). Segundo 

os autores, a razão, funcionalizada e instrumentalizada, tornou-se um procedimento 

voltado exclusivamente para fins pré-estabelecidos.  

De outra perspectiva, para Marcuse (1979), é possível compreender que a 

racionalidade tecnológica representa a mobilização e a promoção da supremacia da 

racionalidade da técnica sobre a humanidade, o que confere à tecnologia o prestígio 

de aspiração universal de todos os homens em detrimento da oposição ao status 

quo. As necessidades individuais submetem-se às finalidades políticas da sociedade 

e à organização das relações entre os negócios e a comunidade passa a 

representar a personificação da razão que, por sua vez, reveste-se de 

irracionalidade ao priorizar a produtividade e relegar o desenvolvimento humano a 

um segundo plano. 

                                                           
1
 Neste trabalho, recorremos às denominações racionalidade instrumental e racionalidade tecnológica 

com o intuito de evidenciar os padrões de organização e de funcionamento que regem o sistema 
capitalista. Temos consciência das aproximações e distanciamentos entre as conceituações de 
racionalidade mencionadas. Os autores responsáveis por tais conceitos, Adorno, Horkheimer e 
Marcuse, integram o grupo de pensadores da Escola de Frankfurt, compartilham uma produção 
crítica epistemologicamente fundamentada no materialismo dialético e expressam teorias sobre os 
princípios racionais das sociedades capitalistas, mas apresentam ênfases diferentes em suas 
produções: a racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer focaliza, prioritariamente, a cultura, 
enquanto a racionalidade tecnológica em Marcuse aborda, sobretudo, aspectos da produção 
industrial. No entanto, como todos os autores citados expressam em seus textos a racionalidade que 
organiza a sociedade capitalista, entendemos que suas contribuições, de modo geral, são 
imprescindíveis à realização deste trabalho. 
2
 Segundo a Lei Nº 8.069, Art. 2º, de 13 de Julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente,considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
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Esta tese considera os conceitos de alienação e reificação no âmbito da 

submissão dos adolescentes à racionalidade contida nos jogos eletrônicos, assim 

como se apropria dos conceitos de crítica e de emancipação quando discorre sobre 

a resistência dos jogadores diante dessa racionalidade. Os conceitos de alienação e 

de reificação são fundamentais para a compreensão da submissão em questão, 

assim como o entendimento acerca da crítica e da emancipação é necessário ao 

domínio do tema da resistência. Sendo assim, o estudo sobre as categorias 

racionalidade e contradição (entre submissão e resistência) depende da apreensão 

dos conceitos supracitados. 

Esta investigação foi construída com fundamentação no seguinte referencial 

teórico: Adorno, Horkheimer e Marcuse, no que se refere à racionalidade; 

Goldmann, Lukács, Marx e Resende, no contexto da alienação e da reificação; 

Adorno e Leo Maar, nos aspectos da emancipação e da crítica; e Benjamin, Gomes 

e Mascarenhas nos temas do lazer e do brinquedo. 

A metodologia de pesquisa foi constituída pelos procedimentos que se 

seguem, todos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CoEP) da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade Federal de Goiás, sob o 

número 372/11. 

1º - Definição da idade para a realização da pesquisa empírica: foi escolhida a 

idade de 12 (doze) anos por entendermos que faixas etárias menores inviabilizariam 

a realização de entrevistas mais aprofundadas, enquanto idades mais elevadas 

incluiriam adolescentes com interesses mais diversificados com a consequente 

redução da centralidade no brincar. 

2º - Definição dos locais de coleta de dados: optamos pela investigação de 

adolescentes que experimentam jogos eletrônicos e que pertencem às classes alta e 

popular, o que nos conduziu à escolha de locais de coleta de dados estabelecidos 

em regiões geográficas de Goiânia que representam extremos opostos do ponto de 

vista socioeconômico. Escolhemos uma instituição de ensino particular localizada 

em bairro nobre de Goiânia e uma escola pública municipal situada em região 

periférica (área noroeste) da cidade. A instituição particular possui uma das mais 

altas mensalidades escolares do município, enquanto a escola pública se localiza 

em bairro bastante carente em termos socioeconômicos, segundo informações 

prestadas pelo Conselho Municipal de Educação. Para efeitos de descrição nesta 

tese, e esclarecimento a respeito da classe social a que pertence cada adolescente 
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entrevistado, a instituição de ensino particular, que congrega alunos de nível 

socioeconômico elevado, será doravante denominada Escola Relâmpago, de modo 

fictício; e, da mesma forma, a instituição de ensino pública, frequentada por 

integrantes da classe popular, será doravante denominada Escola Trovão. 

3º - Aplicações de questionários aos alunos da idade pré-determinada: 

aplicamos questionários em uma turma com presença maciça de adolescentes de 

12 (doze) anos em cada uma das escolas escolhidas. O questionário3 buscou dados 

associados ao contato dos adolescentes com os jogos eletrônicos. 

4º - Definições das tendências representativas do público de interesse: de 

posse dos questionários respondidos4, selecionamos 10 (dez) alunos da escola 

pública, 5 (cinco) meninos e 5 (cinco) meninas, e 10 (dez) alunos da escola 

particular, também 5 (cinco) meninos e 5 (cinco) meninas5. A seleção desses vinte 

alunos obedeceu aos critérios de quantidade de horas diárias destinadas ao lazer 

eletrônico e à diversificação do contato com os jogos eletrônicos, jogos de diferentes 

conteúdos e realizados em diferentes equipamentos (videogame, computador, 

celular, tablets e games portáteis). Os vinte adolescentes6 foram selecionados para 

a realização das entrevistas.  

5º - Realização de entrevistas gravadas com os alunos selecionados: os 

adolescentes foram submetidos a entrevistas semiestruturadas7, que abordaram 

aspectos prioritariamente qualitativos de suas relações com os jogos eletrônicos. As 

entrevistas ocorreram em salas reservadas pelas escolas para esse fim. 

Destacamos que todos os adolescentes selecionados nasceram no ano de 1999, 

tendo completado doze anos no ano de realização das entrevistas (2011). Como as 

entrevistas foram realizadas em novembro e dezembro de 2011, os alunos 

entrevistados, em sua quase totalidade, já haviam completado doze anos de idade a 

essa época.  

6º – Transcrição das entrevistas. 

                                                           
3
 Apresentado no Apêndice I deste trabalho. 

4
 Dados provenientes dos questionários respondidos são apresentados no Apêndice II desta tese. 

5
 Os codinomes (nomes fictícios) de cada adolescente entrevistado, acompanhados das respectivas 

instituições de ensino a que pertencem, são apresentados no Apêndice III. 
6
 Os adolescentes selecionados foram entrevistados após seus responsáveis terem assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Apêndice IV deste trabalho. 
7
 O roteiro para as entrevistas semiestruturadas está no Apêndice V. 
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7º - Mapeamento das entrevistas: foram confeccionados mapas constituídos 

por linhas representando as questões da entrevista e as respectivas respostas, e 

colunas com os nomes dos adolescentes entrevistados.  

8º - Síntese e comparação dos dados: essa fase apresentou a predominância 

de respostas dos adolescentes às questões da entrevista. 

9º - Apreensão dos nexos constitutivos das categorias de análise8: realizada a 

partir da predominância e especificidade das respostas apresentadas pelos 

entrevistados. As categorias centrais do trabalho foram a racionalidade e a 

contradição (entre a submissão e a resistência à racionalidade posta). 

Para expor o resultado desse processo de investigação, esta tese está 

organizada nos capítulos que se seguem. 

Capítulo I, intitulado “A construção cultural do jogo eletrônico”. O capítulo 

realiza um movimento conceitual e histórico que, partindo do lazer, dos brinquedos e 

jogos, alcança o jogo eletrônico. O seu objetivo é situar os jogos eletrônicos no 

contexto mais amplo dos jogos e brinquedos, elementos constitutivos do lazer.  

Capítulo II, intitulado “A racionalidade e os jogos eletrônicos”, aborda as 

concepções de racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer, e de 

racionalidade tecnológica em Marcuse, além da lógica de operação da Indústria 

Cultural. A exposição dessa produção teórica objetiva demonstrar as construções 

históricas associadas ao projeto ideológico de defesa e propagação dos princípios 

capitalistas de organização da economia. Simultaneamente, o capítulo ainda discute 

as revelações que emergiram da empiria à luz da literatura, situando o jogo 

eletrônico como um emblema da racionalidade vigente que, de forma totalitária, 

permeia todas as dimensões da vida humana nas sociedades cuja economia se 

alicerça no mercado. Este capítulo, assim como o seguinte, ainda apresenta 

transcrições literais dos depoimentos dos adolescentes entrevistados que, por 

motivos éticos e de proteção à privacidade, tiveram seus nomes substituídos por 

codinomes. 

Capítulo III, intitulado “A contradição entre submissão e resistência na relação 

dos adolescentes com os jogos eletrônicos”, apresenta considerações teóricas sobre 

                                                           
8
 As categorias de análise e seus nexos constitutivos, obtidos a partir das entrevistas realizadas, são 

apresentados no Apêndice VI desta tese. A revelação desses nexos se fundamentou nas concepções 
e atitudes dos sujeitos diante dos jogos eletrônicos, o que confere à pesquisa o caráter de 
investigação qualitativa (MARTINS, 2001). Além disso, a análise dialética que adotamos interpretou 
os dados à luz da materialidade objetiva e subjetiva dos fatos, o que, segundo Frigotto (2003), 
representa condição para a construção do conhecimento histórico. 
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a reificação como fenômeno associado à submissão dos indivíduos à racionalidade 

do capital e sobre a emancipação como elaboração que se efetiva como crítica e 

resistência da razão diante de sua face técnica e desumanizada. Em conjunto com a 

teoria, também apresenta a empiria que revela a contradição entre submissão e 

resistência dos jogadores adolescentes diante da racionalidade contida nos jogos 

eletrônicos. Tal revelação adquire centralidade na exposição do capítulo. 

 O movimento desta tese parte da construção histórica e conceitual dos jogos 

eletrônicos como experiência que se insere no âmbito do lazer e alcança as 

contradições que caracterizam as relações dos adolescentes com a racionalidade 

existente em tais jogos. Tais contradições são emblemas das relações ampliadas 

em que interagem os sujeitos e as racionalidades instrumental e tecnológica. 

 A racionalidade do sistema capitalista representa uma construção humana 

historicamente objetivada na realidade. Tal racionalidade se coisifica na realidade e 

se corporifica como “fenômeno autônomo dotado de existência própria”, o que lhe 

confere o status de fetiche. É justamente a racionalidade da técnica, por sua via 

fetichista, o elemento indutor da inversão dos papéis originalmente cabíveis ao 

objeto e ao sujeito. O objeto passa a determinar, em maior ou menor proporção, as 

percepções e ações do sujeito. O sujeito, por sua vez, se manifesta de forma 

contraditória no que se refere à submissão e à resistência diante dos padrões 

estabelecidos pelo sistema capitalista vigente. 

 Compreendemos que o adolescente, diante da tela do videogame ou do 

computador, pode ser tomado como um emblema do homem diante da cotidiana 

propaganda ideológica do capitalismo. Caberá ao jovem jogador, assim como a 

qualquer ser humano inserido na sociedade do capital, a adequação e/ou a 

resistência diante dos padrões impostos. A apreensão da relação dialética 

instaurada entre o ser humano como sujeito e a racionalidade como objeto é a chave 

que nos permitirá revelar as contradições constitutivas da existência do próprio 

sujeito na (e diante da) sociedade. A busca dessa chave requer a apreensão da 

racionalidade contida no jogo eletrônico. Trata-se de trilhar o percurso dialético de 

Marx, que se origina na realidade material, e não o de Hegel, cuja origem se localiza 

no idealismo da consciência, em busca das múltiplas determinações que constituem 

o sujeito e o objeto. Se a dialética marxista principia nas condições materiais da 

existência, quem responde à realidade objetivada constituindo-a e sendo constituído 

por ela é o sujeito. Por esse motivo, interessamo-nos particularmente pelos 



 
 

17 

depoimentos de adolescentes que dialogam cotidianamente com os jogos 

eletrônicos. 

 A presença constante dos aparelhos eletrônicos, em geral, e dos jogos 

eletrônicos, em particular, no cotidiano dos adolescentes é motivo para inquietação 

daqueles que se preocupam com os processos formativos na contemporaneidade. A 

acentuada evolução tecnológica, nesta tese representada pelos jogos eletrônicos, 

traduz modificações nos padrões culturais e sociais de pensamento e ação dos 

adolescentes, o que requer um olhar crítico de professores e pais em busca da 

apreensão desse objeto. 

 A relação dos adolescentes com os jogos eletrônicos se tornou, portanto, alvo 

de interesse científico. Lançar luzes sobre essa relação na perspectiva da 

racionalidade e da contradição entre a resistência e a submissão a essa mesma 

racionalidade é um imperativo que se coloca aos educadores e confere relevância 

acadêmica a este trabalho. 
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CAPÍTULO I – A CONSTRUÇÃO CULTURAL DO JOGO ELETRÔNICO 

 

Este capítulo discute o jogo enquanto mediação cultural da produção humana.  

O jogo eletrônico é um artefato que pode representar, de forma emblemática, o 

procedimento racional dominante de nosso tempo. Nele estão contidos princípios e 

normas de organização e funcionamento que produzem e reproduzem os padrões 

estruturais do modo de produção capitalista. 

A história da humanidade produziu acentuadas transformações de ordem 

tecnológica, sobretudo no século XX e no recém-iniciado século XXI. Os processos 

de socialização, como a produção, a reprodução e a transformação da cultura, 

ocorrem na perspectiva das relações que o ser humano estabelece com as novas 

tecnologias presentes na realidade social.  

Elevada à condição de fetiche9, a tecnologia permeia a vida do homem no 

trabalho, na escola, na vida privada e no lazer. Se, por um lado, a evolução 

tecnológica é produto de trabalho humano objetivado na realidade, por outro lado os 

aparelhos e equipamentos que a representam se revestem de “vida própria” e 

constituem o sujeito. Na relação estabelecida entre o homem e a máquina, sujeito e 

objeto simulam trocas de posição e alternam entre si os papéis de protagonista e 

coadjuvante na trama do cotidiano. Nesse sentido, criador e criatura parecem não 

ocupar os mesmos espaços nem desempenhar os mesmos papéis. 

O jogo eletrônico é, para além de sua constituição material fundada na 

tecnologia, uma possibilidade de experiência de lazer para pessoas em todo o 

mundo e deve ser compreendido a partir do jogo em geral e do brinquedo como 

dimensões lúdicas das experiências humanas. As mediações sociais e culturais 

responsáveis pela constituição histórica da ludicidade determinam o lazer, o 

brinquedo, o jogo e o jogo eletrônico como elementos que se influenciam 

reciprocamente nas perspectivas da emancipação e/ou de alienação do sujeito.  

 

 

 

                                                           
9
 Segundo o Minidicionário Aurélio (2013), o fetiche é o objeto animado ou inanimado, feito pelo 

homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto. 
Especificamente no texto que originou essa nota, o fetiche se refere à “condição autônoma” da 
tecnologia na sociedade contemporânea. Nesta tese, o termo aparece frequentemente associado à 
mercadoria. O fetiche da mercadoria é, portanto, alvo de nossas considerações, sobretudo com 
fundamentação em Resende (2009), Goldmann (1979) e Lukács (2012). 



 
 

19 

1.1 – LUDICIDADE, LAZER E CULTURA 

 

A ludicidade é a faculdade inerente ao brincar que se concretiza na relação do 

sujeito com o jogo e o brinquedo. É atributo pessoal e intransferível que se expressa 

na relação do sujeito com o objeto lúdico e tanto pode ser um videogame quanto 

uma partida de queimada. Sendo assim, está em causa uma relação entre o sujeito 

que brinca e o objeto lúdico: o sujeito constrói o objeto e este o constitui. 

Para Debortoli (1999), a ludicidade é expressão da criação humana capaz de 

conferir novos significados à existência do sujeito e à realidade do mundo. Já para 

Gomes (2011), o termo é comumente associado à infância e tratado como sinônimo 

de algumas manifestações culturais, como o jogo. A ludicidade, portanto, guarda 

estreita relação com a vida do homem. 

No ato de brincar, o ser humano – e não apenas na fase da infância - 

reproduz elementos da cultura sobre ele objetivada e, simultaneamente, produz 

novas formas de expressão cultural. É na relação com a cultura que são 

constituídos, pois, o brincar e a ludicidade. Nesse sentido, Gomes (2011, p. 18) 

afirma que “a ludicidade se refere à capacidade do homo ludens10 – em sua 

essência cultural brincante – de elaborar, aprender e expressar significados”. 

A associação entre ludicidade e cultura ainda é corroborada por Gomes 

(2011), que compreende a primeira como construção cultural que se objetiva na 

dependência de diversos fatores sociais, políticos, econômicos, morais e 

educacionais existentes na realidade concreta e reflete as tradições, valores e 

costumes particulares de cada sociedade. Assim, diz que a ludicidade possui 

“narrativas” que se expressam de formas diversas e estimulam os sentidos, as 

emoções e os pensamentos simbólicos em uma atmosfera que concilia “[...] alegria e 

angústia, relaxamento e tensão, prazer e conflito, regozijo e frustração, liberdade e 

concessão, entrega, renúncia e deleite” (GOMES, 2011, p. 18).  

A experiência lúdica viabiliza ao sujeito o contato com emoções e satisfações, 

vez que é realizada, prioritariamente, a partir de motivações intrínsecas ao próprio 

sujeito. Ao contrário do trabalho, que, muitas vezes, se sustenta pela contrapartida 

do salário auferido pelo trabalhador, a experiência lúdica se concretiza nela própria, 

                                                           
10

 A expressão “Homo ludens”, que intitulou a obra do professor e historiador holandês Johan 
Huizinga (2010), publicada originalmente em 1938, se refere ao ser humano que joga. Para além do 
homem que raciocina (o Homo sapiens) e do homem que faz (o Homo faber), o Homo ludens é 
aquele que joga, que vivencia a ludicidade do jogo como um elemento da cultura.  
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no próprio prazer inerente à particularidade da atividade escolhida por aquele que 

brinca.  

As manifestações lúdicas inserem-se no lazer, que pode ser compreendido 

como uma dimensão da experiência lúdica do ser humano, vinculado à cultura e 

realizado preferencialmente, mas não exclusivamente, no tempo livre dissociado do 

trabalho e de outras formas de obrigação. Conceituando o lazer, Gomes (2011) o 

descreve  

[...] como uma necessidade humana e como dimensão da cultura 
caracterizada pela vivência lúdica de manifestações culturais no 
tempo/espaço social. Deste ponto de vista, o lazer constitui-se na 
articulação de três elementos fundamentais: a ludicidade, as manifestações 
culturais e o tempo/espaço social (GOMES, 2011, p. 17-18). 

  

A experiência de lazer, portanto, situa-se no âmbito da ludicidade (GOMES, 

2011): valoriza aspectos estéticos e prioriza o processo em relação ao produto. Isso 

indica que, mesmo em caso de derrota em uma atividade esportiva (ou em um jogo 

eletrônico), o indivíduo, ao vivenciar o lazer, atribuirá valor à experiência e desejará 

repeti-la e ampliá-la.  

A referência aos jogos e esportes não é despropositada, posto que são 

produções culturais e manifestações de lazer amplamente divulgadas e 

experimentadas. Os esportes são muito praticados como opção de lazer, o que 

implica uma posição ativa por parte daquele que se movimenta, do ponto de vista 

corporal, em uma quadra, piscina, pista ou campo de futebol, e são também 

consumidos na condição de espetáculos, o que limita a conduta dos espectadores a 

certa passividade. Os esportes e jogos não são, no entanto, as únicas formas de 

lazer, vez que, nessa dimensão, se encontram também atividades artísticas, 

artesanais, turísticas, intelectuais e eventos sociais, como reuniões e festas.  

Entre as manifestações culturais inseridas no escopo do lazer, Gomes (2011) 

destaca as festas, os jogos, as brincadeiras, os passeios, as viagens, as atividades 

artísticas (cinema, pintura, música, teatro, poesia, literatura), as práticas corporais 

(danças, lutas, esportes) e as diversões eletrônicas e virtuais. Destaca ainda a 

existência de práticas culturais mais introspectivas, como a meditação, a 

contemplação e o relaxamento, que favorecem o exercício da reflexão, mas são, 

certamente, alvos do preconceito que a sociedade moderna dirige às vivências que 

vão de encontro à lógica produtivista contemporânea.  
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Ainda no contexto da cultura, Marcellino (2006) sintetiza em número de seis 

os conteúdos do lazer11: os artísticos, os intelectuais, os físico-esportivos, os 

manuais, os turísticos e os sociais.  

As experiências de lazer dependem de preferências individuais e sociais 

localizadas em tempos e espaços específicos. As regiões do planeta, ou de um país 

de dimensões continentais, como o Brasil, são diferenciadas em termos culturais e 

históricos, o que induz a preferências populares por distintas manifestações de lazer. 

Por exemplo, do ponto de vista das especificidades regionais, são formas 

particulares de lazer o alpinismo praticado em regiões montanhosas ou o críquete 

(ou cricket), esporte amplamente jogado no Reino Unido e na Índia. Por outro lado, a 

globalização das comunicações e da tecnologia digital reduz algumas fronteiras 

culturais e, de certa forma, internacionaliza alguns conteúdos do lazer. Nessa 

perspectiva, podem ser apontados os jogos eletrônicos, amplamente 

experimentados por sujeitos de diferentes faixas etárias em diferentes países.  

Os níveis de liberdade e abertura política, assim como os graus de 

flexibilidade cultural, também interferem na construção das experiências de lazer. 

Em países islâmicos, por exemplo, os entraves para a prática feminina de esportes 

se localizam na exigência cultural e religiosa, que determina a utilização de véus e 

trajes compridos para vestir todo o corpo, o que dificulta a realização de inúmeros 

gestos esportivos. Ainda nessas nações, as relações de poder, nos seus aspectos 

político, religioso e cultural, colocam as mulheres em segundo plano, quando 

comparadas aos homens. Isso também dificulta a participação feminina nos esportes 

e nas experiências artísticas e sociais que requerem exposições corporais além do 

permitido pelo Estado. 

A esse respeito, Gomes (2011) afirma que as experiências de lazer se 

concretizam na dependência de momentos históricos particulares, de grupos sociais 

específicos e de culturas que se articulam em limites locais ou em amplitude global, 

ou seja, os aspectos sociais, históricos e geográficos são fatores determinantes para 

a compreensão do lazer. E sobre o tempo/espaço que o caracteriza, Gomes (2011, 

p. 20-21) o considera como “[...] um produto das relações sociais e da natureza, 

constituído por aspectos objetivos, subjetivos, simbólicos, concretos e materiais, que 

evidencia conflitos, contradições e relações de poder”.  

                                                           
11

 Acerca dos conteúdos culturais do lazer, ver também o artigo intitulado “O conteúdo virtual do lazer: 
contemporizando Dumazedier”, de Gisele Maria Schwartz (2003). 
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O tempo para o lazer adquire especial importância quando consideramos o 

tempo livre, aquele lapso cronológico dissociado de obrigações e compromissos. 

Essa demarcação de tempo praticamente inexistia antes do advento da Revolução 

Industrial, dado que, nas economias agrárias medievais, os momentos de plantio e 

colheita eram simultâneos aos instantes dedicados aos cantos e às festas. Com o 

desenvolvimento das modernas sociedades capitalistas industrializadas, que, 

historicamente, determinaram a alienação da força dos trabalhadores aos detentores 

dos meios de produção, promoveu-se uma divisão mais rigorosa entre os momentos 

de trabalho e de lazer. Tal divisão, no entanto, não pressupõe, na 

contemporaneidade, o depósito do lazer e do trabalho em compartimentos 

hermeticamente fechados. Há, mais hoje do que no século passado, uma relativa 

interpenetração entre as experiências de lazer e de trabalho, inclusive da 

perspectiva da racionalidade capitalista, que confere a ambos os espaços e tempos 

a lógica da produtividade e do pragmatismo. 

A figura da ação obrigatória também é particularmente importante na 

discussão sobre o lazer e o tempo livre. Em tese, a obrigatoriedade relativa ao 

trabalho impõe ao homem a ação de fazer aquilo que, muitas vezes, ele não quer 

fazer, mas faz em troca de um salário, que nada mais é que a remuneração do 

capital ao trabalhador pela venda de sua capacidade produtiva. Por outro lado, o 

tempo liberado do trabalho e de outros compromissos deveria ser justamente o 

momento em que o homem se dedicaria ao prazer e à realização não encontrados 

na fábrica e/ou no escritório. 

No entanto, as novas formas de organização do trabalho e do lazer se 

interpenetram nos quesitos de tempo e racionalidade. A tecnologia digital permite 

que as pessoas acessem a Internet para fins laborais e lúdicos de forma simultânea. 

Um clique representa a diferença entre uma janela que se abre para as redes sociais 

e outra que aponta para uma planilha em formato Excel, que deve ser preenchida 

por solicitação do diretor do departamento até um horário pré-determinado. A 

racionalidade pragmática e produtivista, segundo a qual se deve dar uma utilidade 

ao tempo, permeia as atribuições do trabalho e as experiências do lazer. Há que se 

aproveitar ao máximo o tempo disponível: é o que dizem os sujeitos diante do 

trabalho e do tempo livre. 

Para Adorno (1995), o tempo livre, quando submetido à racionalidade que 

organiza as sociedades capitalistas, representa momentos de não-liberdade. Nesse 
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sentido, o tempo livre guarda estreita ligação com o seu oposto, o tempo do trabalho 

e das obrigações. Estando o sujeito subordinado às regras da racionalidade 

instrumental, a organização da vida em função dos padrões de organização do 

capital alcança a vasta amplitude das dimensões de manifestação do homem, dentre 

as quais se inserem o tempo livre e o lazer. Trabalho, lazer e tempo livre se 

associam enquanto esferas subsumidas à racionalidade que caracteriza o modo de 

produção capitalista. 

A inexistência de fronteiras estáticas entre os tempos do lazer e das 

obrigações é afirmada por Gomes (2011), que compreende o tempo livre como um 

momento privilegiado para a vivência do lazer, mas não o caracteriza como uma 

condição imprescindível para o alcance do prazer, uma vez que a limitação do lazer 

ao tempo da não-obrigatoriedade supõe uma equivocada divisão rígida e exata dos 

instantes da existência humana. Sendo assim, “[...] não existem fronteiras absolutas 

entre o trabalho e o lazer, tampouco entre este e as demais esferas da nossa vida 

social” (GOMES, 2011, p. 20). 

De fato há o reconhecimento do tempo livre como momento privilegiado para 

as experiências lúdicas (PADILHA, 2010; MELO, 2003; MARCELLINO, 2006). Em 

escala menor, há também o debate sobre o fator “atitude” como elemento 

determinante para a caracterização do lazer. Nessa perspectiva, o lazer ocorreria 

pelas vias do prazer e da satisfação proporcionados pela relação entre o sujeito e a 

experiência lúdica. O tempo, nessa concepção, seria relegado a um segundo plano. 

Para além das questões associadas ao tempo livre, o debate contemporâneo 

sobre o lazer prioriza seu caráter político e transformador, em oposição às teorias 

funcionalistas, que relegam essa dimensão da vida à condição de instrumento para 

a reprodução da cultura, para a recuperação das energias para o exercício do 

trabalho, para o atendimento subserviente às imposições do sistema capitalista12.  

Nossa posição, do ponto de vista político, ideológico e epistemológico, 

defende a teoria crítica do lazer, que objetiva a emancipação do homem, a 

                                                           
12

 Silva et al (2011) realizaram um vasto levantamento acerca da produção acadêmica na área do 
lazer em nosso país, o que viabilizou a identificação de duas visões ideológicas sobre esse 
fenômeno: a funcionalista e a crítica. O debate contemporâneo, notadamente no Brasil, confronta as 
duas concepções citadas. De acordo com os autores citados, a perspectiva crítica compreende o 
lazer como determinação do modo de produção capitalista e pressupõe, a partir do materialismo 
dialético, a formação cultural capaz de superar tal forma de organização social e econômica; já a 
vertente funcionalista, alicerçada no positivismo, acredita que o lazer seja um subsistema que ajuda o 
sistema a funcionar como está, levando o ser humano a conformar-se à sociedade (sem questioná-la) 
e a entender o próprio lazer como válvula de escape em relação às tensões sociais. 
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superação da ordem capitalista e a transformação da realidade social. Tal teoria, ao 

se apoiar em análises que contemplam a cultura, a sociedade, a economia e a 

política, compromete-se, pedagogicamente, com a oposição à racionalidade 

instrumental que domina a sociedade e com a construção de um mundo composto 

de pessoas livres, críticas e emancipadas. A teleologia dessa abordagem está na 

singularidade, na expressão original da subjetividade e no reconhecimento do ser 

humano em uma realidade desvinculada do fetiche da mercadoria. A superação do 

modo de produção capitalista, nessa perspectiva, é um imperativo que se coloca 

diante daqueles que compreendem o lazer a partir de sua vertente crítica. 

O lazer é objetivação humana na realidade social, o que coloca o ser humano 

como protagonista nas relações entre o sujeito e a ludicidade; mas é também uma 

dimensão, como tantas outras, tomada pelo fetiche da mercadoria. Sendo assim, a 

racionalidade da circulação mercantil confere ao consumo uma posição central no 

contexto do lazer. O ser humano que experimenta o lazer se torna, por vezes, uma 

peça da engrenagem do sistema, ou seja, alguém que se imagina livre para escolher 

uma dentre várias opções, desde que, necessariamente, opte pelo consumo de um 

produto ou serviço, seja ele um jogo eletrônico, um show ou um pacote turístico. 

Consumir se torna necessário à experiência de lazer: é o que dita a racionalidade 

capitalista por intermédio de exposições explícitas ou implícitas veiculadas pelos 

meios de comunicação. 

Desvelar as determinações capitalistas que incidem sobre o lazer é, portanto, 

necessário, assim como desmistificar as apropriações funcionalistas das 

experiências lúdicas. Nesse sentido, Mascarenhas (2004) destaca o caráter 

moderno do lazer, resultante das tensões entre capital e trabalho, da organização da 

cultura e das relações de poder existentes na sociedade. Critica o tempo livre 

baseado na suposta espontaneidade da escolha e no prazer individualista, por 

entender que tais elementos convivem com objetivações reais que determinam a 

realidade concreta. De acordo com sua perspectiva, a ideologização a respeito do 

lazer se manifesta através das concepções que o reduzem ao papel de instrumento 

promotor do equilíbrio funcional da ordem social e moral e circunscrevem o tempo 

livre ao período necessário para a recuperação física e psicológica dos indivíduos 

para o trabalho. Nessa adequação ao trabalho, o lazer se converte em instrumento 

para a formação moral de indivíduos e para a legitimação de um projeto de 

desenvolvimento econômico burguês. 
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O projeto capitalista toma o tempo livre, o lazer e o ócio como instâncias que 

devem ser controladas e administradas socialmente. Disso resulta a concepção que 

desqualifica o ócio, por considerá-lo improdutivo, e coloca o lazer em posição 

secundária diante do trabalho, priorizado em função de sua potencial capacidade de 

industrialização e comercialização de produtos. Mascarenhas (2004) afirma que, há 

algum tempo, as práticas dos trabalhadores no tempo livre estão subordinadas aos 

controles administrativos público e privado, os quais, de forma pejorativa, associam 

o ócio à inutilidade e preguiça. Exige-se do trabalhador que esteja efetivamente no 

trabalho ou que, em seu tempo livre, dedique-se à família ou à escola, o que relega 

ao preconceito os momentos de conversa no botequim e as rodas de samba 

associadas às bebidas.  

Inseridas no contexto do controle social e administrativo do lazer estão 

também as iniciativas que pretendem definir as experiências consideradas “lícitas e 

permitidas” para o trabalhador. Assim, são cogitados os espaços ideais para o lazer 

do trabalhador e as funções sociais de suas vivências lúdicas, bem como são 

formuladas políticas para o setor que “encaixem” o tempo livre no escopo das 

demandas de interesse do mundo produtivo (MASCARENHAS, 2004).  

As políticas de adequação do tempo livre ao mundo produtivo apresentam, 

em nossa concepção, algumas mistificações, como a preocupação com a saúde e a 

qualidade de vida do trabalhador. Não são esses os principais interesses de tais 

políticas, que, essencialmente, objetivam a preparação de mão de obra saudável e 

produtiva para atender às demandas da economia de mercado. O discurso da 

responsabilidade social13, proferido por “empresas cidadãs”, muitas vezes premiadas 

pelos meios de comunicação e por associações classistas patronais, oculta por trás 

de “nobres interesses humanos” a real intenção do capitalismo: o lucro. A 

preocupação com a saúde do trabalhador, meramente conjuntural, na verdade se 

                                                           
13

 Segundo Bertoncello e Chang Júnior (2007, p.70): “A responsabilidade social das empresas é um 
tema atual e, nos últimos anos, vem sendo consolidada a crença de que as empresas devem assumir 
um papel mais amplo perante a sociedade que não somente o de maximização de lucro e criação de 
riqueza. [...] O crescente aumento da complexidade dos negócios, o avanço de novas tecnologias e o 
incremento da produtividade levaram a um aumento significativo da competitividade entre as 
empresas e, desta forma, elas tendem a investir mais em processos de gestão de forma a obter 
diferenciais competitivos. Para as empresas, a responsabilidade social pode ser vista como uma 
estratégia a mais para manter ou aumentar sua rentabilidade e potencializar o seu desenvolvimento. 
Isto é explicado ao se constatar maior conscientização do consumidor, o qual procura por produtos e 
práticas que gerem melhoria para o meio ambiente e a comunidade.” 
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ajusta a objetivos estruturais maiores, representados pela “saúde financeira” das 

empresas. 

De uma perspectiva crítica, essa dimensão da vida deve ser analisada no 

âmbito das contradições existentes no sistema capitalista de produção. Interesses 

humanos devem se contrapor à racionalidade do capital e ao fetiche que transforma 

tudo e todos em mercadorias. O lazer deve se constituir em experiência formativa 

voltada para a educação crítica do sujeito e para a transformação cultural da 

realidade social. Mascarenhas (2004) diz que os interesses da classe trabalhadora 

devem ser contemplados nas intersecções do lazer com a cultura e a educação. 

Para o autor, a consciência de classe deve ser considerada quando da apropriação 

do lazer pela educação. 

A experiência formativa, no contexto do lazer, contempla as relações desse 

campo de experiências com a indústria cultural e a educação. O lazer possui uma 

dimensão pedagógica que não se refere necessária ou exclusivamente à escola, 

desde que a formação humana não se limita ao sistema formal de educação. Sendo 

assim, a relação do lazer com a educação pode e deve ocorrer nos âmbitos da 

escolarização formal e da cultura cotidiana, que ultrapassa os muros da escola. 

A associação entre lazer e educação deve, necessariamente, contemplar a 

educação pelo lazer, que apresenta o lazer como veículo de educação, e a 

educação para o lazer, representada pela formação dos sujeitos para o usufruto 

pleno e crítico das experiências lúdicas. Trata-se, segundo Marcellino (2006), de um 

duplo processo educativo associado ao lazer.  

A educação pelo lazer abrange as experiências que podem contribuir 

efetivamente para a formação do sujeito. Se uma pessoa comparece ao teatro e, a 

partir dessa experiência, amplia e qualifica sua visão acerca da realidade social 

como um todo, ou sobre um tema específico, terá participado de um processo 

educativo pelo lazer. Se o mesmo sujeito experimenta a ida ao teatro nas 

perspectivas do prazer e da ludicidade, provavelmente manifestará o desejo de 

retornar ao teatro, ao invés de limitar seu tempo livre apenas à prática do futebol ou 

aos programas de televisão. A experiência no teatro, na situação citada, 

provavelmente fará com que a pessoa diversifique suas alternativas de lazer, 

associando o teatro às práticas anteriores. Desse modo, o sujeito terá sido educado 

para o lazer. 
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 Devemos considerar, no entanto, qual educação pelo lazer e que educação 

para o lazer estão em questão. A educação pelo lazer poderá instrumentalizar a 

experiência lúdica em favor da adequação do sujeito à realidade social imposta pelo 

sistema capitalista, assim como a educação para o lazer poderá conduzir à 

experiência lúdica consumista e dependente do fetiche da mercadoria. Em ambos os 

casos, a submissão à racionalidade do capital ocupa posição central, o que significa 

a interposição de obstáculos à crítica e à emancipação. 

 Por outro lado, pode-se, perfeitamente, educar os sujeitos pelo lazer e para o 

lazer segundo uma perspectiva crítica. A leitura de um bom livro, capaz de revelar as 

contradições essenciais ocultadas pela aparência inofensiva das coisas do mundo 

capitalista, sem dúvida se constitui um veículo para a formação crítica do sujeito. 

Sujeitos podem ser educados para experiências de lazer que valorizem suas 

singularidades, suas expressões artísticas e corporais genuínas e suas 

subjetividades originais. Ou seja, pintar um quadro, assistir a um bom filme e jogar 

futebol podem ser experiências ricas para o sujeito, desde que consideradas de 

acordo com a perspectiva crítica e consciente da não submissão à racionalidade 

pragmática e produtivista do sistema capitalista. 

 As associações entre o lazer e a educação dependem da cultura em seu 

aspecto singular e não mercadológico e da Indústria Cultural14 como expressão de 

uma racionalidade que instrumentaliza a cultura a serviço do consumo. À Indústria 

Cultural interessa o lazer tomado como mercadoria, o que pressupõe a aquisição de 

produções materiais e simbólicas por determinado preço estipulado pelo valor de 

troca submetido às leis do mercado. Nesse contexto, as compras de best sellers, de 

ingressos para os últimos sucessos da indústria cinematográfica de Hollywood, de 

CDs e DVDs dos hits musicais do momento, de entradas para os shows “da moda” e 

da última versão do Play Station15 são exemplos representativos do consumo 

induzido pela publicidade midiática. 

 De acordo com Adorno (1996), a Indústria Cultural promove a semiformação 

dos homens, que se efetiva pela conversão do caráter singular e sublime da cultura 

                                                           
14

 A Indústria Cultural, sua racionalidade e sua lógica de operação são descritas, com maior 
profundidade, no item 2.3 desta tese, intitulado “A Indústria Cultural e sua lógica de operação”. 
15

 O Play Station é um videogame da fabricante Sony. Segundo o site de notícias G1 (2013), 
pertencente à empresa Globo.com, o Play Station 4, integrante da última geração da família Play 
Station, seria lançado no Brasil em 29 de Novembro de 2013 com o preço de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais). Segundo o site, o elevado custo se justificaria pelas taxas de importação que correspondem a 
um percentual entre 60 e 70% do preço final do produto. 
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em mercadoria. Desse modo, os conteúdos originais da cultura e do lazer são 

subtraídos das produções simbólicas, as quais passam a ser medidas por seus 

valores de troca. A verdade contida na criação singular da obra de arte e da 

experiência lúdica se desloca para a esfera do valor de troca do que é produzido em 

série. Como resultado desse processo, se instala a adequação do sujeito ao status 

quo e sua identificação com a racionalidade do capital. Concretiza-se, assim, a 

semicultura, a cultura submetida ao fetiche da mercadoria. 

 A esse respeito, diz Adorno (1996): 

A adaptação não ultrapassa a sociedade, que se mantém cegamente 
restrita. A conformação às relações se debate com as fronteiras do poder. 
Todavia, na vontade de se organizar essas relações de uma maneira digna 
de seres humanos, sobrevive o poder como princípio que se utiliza da 
conciliação. Desse modo, a adaptação se reinstala e o próprio espírito se 
converte em fetiche, em superioridade do meio organizado universal sobre 
todo fim racional e no brilho da falsa racionalidade vazia. Ergue-se uma 
redoma de cristal que, por se desconhecer, julga-se liberdade. E essa 
consciência falsa amalgama-se por si mesma à igualmente falsa e soberba 
atividade do espírito (Adorno, 1996, p. 391). 

 

 Na esfera da relação existente entre a Indústria Cultural e o lazer, Vaz (2006) 

afirma que a primeira reflete o espírito de nossa época, enquanto o segundo é uma 

das faces da primeira. Para o autor, “a Indústria Cultural não subtrai ou deforma o 

lazer, mas o constitui em relação ao trabalho como outra face da moeda da 

dominação social” (VAZ, 2006, p. 14). Este autor considera que o lazer não pode ser 

compreendido fora da esfera de abrangência da Indústria Cultural e de sua lógica, 

que impõe a dominação, a subserviência e a servidão voluntária à racionalidade 

vigente. Nesse sentido, o tempo livre, apreendido pelo mecanismo da Indústria 

Cultural, não seria uma possibilidade efetiva. O tempo denominado livre não seria 

livre de fato. 

 Se o tempo de trabalho – ou o tempo dos compromissos e obrigações – está 

condicionado à racionalidade que instrumentaliza a produção do homem, também o 

pretenso tempo livre, o tempo destinado ao ócio e ao lazer, se submete à 

racionalidade autônoma que emana da mercadoria. A acumulação do capital se dá 

não apenas pela via da produção e circulação de produtos fabricados pelo trabalho 

alienado, mas também pelo consumo alienado do lazer e da cultura que se 

constituem na forma de mercadoria. A leitura que Vaz realiza de Adorno e 

Horkheimer lhe permite afirmar o seguinte: que no modo de operação da Indústria 
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Cultural, “[...] a cultura passa a ser produzida na esfera da circulação e do consumo 

para o entretenimento e ocupação do ‘tempo livre’” (VAZ, 2006, p. 15). 

Sendo a arte, os esportes, os jogos, as reuniões sociais e o turismo 

manifestações culturais de lazer, são elas experiências que se realizam segundo a 

ordem consumista estabelecida. Para milhares de sujeitos, o lazer só ocorre na 

dependência do consumo. Nesse contexto, apenas as aquisições do ingresso para o 

show, do aparelho tecnológico de última geração e dos jogos de futebol pelo sistema 

Pay Per View16 se constituiriam experiências de lazer válidas. No entanto, o lazer 

associado ao consumo é, na maioria das vezes, um emblema da submissão do 

sujeito à racionalidade instrumentalizada pelo capital. Para as subjetividades 

reificadas pelo fetiche da mercadoria - e para deleite da Indústria Cultural –, o lazer 

traz como pré-requisito para sua concretização o ato do consumo. 

 

1.2 – SOBRE O BRINQUEDO, O JOGO E O JOGO ELETRÔNICO 

 

As considerações apresentadas sobre o lazer representam uma etapa do 

movimento em direção à construção teórica do jogo eletrônico. Nesse escopo, 

abordaremos o brinquedo como elemento constitutivo do lazer e precursor do jogo 

armazenado em computadores, celulares e dispositivos para videogames. Parece-

nos que o brinquedo artesanal, fabricado por crianças em sociedades agrárias, está 

algumas gerações acima dos jogos em geral e dos jogos eletrônicos na “árvore 

genealógica” que expõe o desenvolvimento histórico da ludicidade. 

 Para Benjamim (2004), o conceito de brinquedo não reside apenas no espírito 

(ou na subjetividade) da criança, pois depende de configurações coletivas e culturais 

que se objetivam na infância e estabelecem conexões entre as crianças e o seu 

povo. Não são simplesmente as crianças, motivadas por suas necessidades 

particulares, que determinam os brinquedos. A industrialização dos artefatos lúdicos, 

administrada pelos adultos, também define percepções e comportamentos no 

universo infantil. Instala-se, assim, o reino dos brinquedos pré-programados, que 

agem como se possuíssem existência autônoma e, pela força do fetiche, convertem-

se em caricaturas do capital mercantil ao qual estão submetidos. 

                                                           
16

 Pay Per View, ou “pague para ver”, é um sistema de aquisição de eventos esportivos, reality shows 
e filmes existente nos canais de TV por assinatura (TV a cabo). Além da TV aberta, com sinal 
gratuito, e da TV paga (por assinatura), o telespectador pode comprar de forma avulsa ou separada 
produtos não incluídos originalmente em seu pacote de serviços. 
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Na transição da Idade Média para a Moderna, aspectos econômicos e 

religiosos, como as oficinas específicas de manufaturas e a Reforma Protestante, 

determinaram especificidades na confecção de brinquedos. Benjamin (2004) explica 

que, na época mencionada, a fabricação especializada de brinquedos era realizada 

na dependência de restrições corporativas que permitiam às fábricas apenas as 

produções determinadas para seus ramos de atuação. Sendo assim, um marceneiro 

poderia fabricar bonecas em madeiras, mas não pintá-las, o que caberia a outro 

ofício específico. Isso implicou a divisão do trabalho das diferentes manufaturas e a 

elevação do custo do brinquedo como mercadoria. De outro lado, as influências da 

Reforma Protestante determinaram o deslocamento da produção artística das 

grandes obras sacras para os objetos artesanais de decoração doméstica.  Ocorreu, 

assim, a notável difusão das miniaturas, para o deleite de crianças e adultos, 

sobretudo na Alemanha (BENJAMIN, 2004). 

A progressiva industrialização do brinquedo retirou desse artefato - ainda que 

parcialmente - a possibilidade de reconhecimento da criança no objeto. Não sendo o 

sujeito o responsável pela confecção artesanal do brinquedo, são subtraídos da 

relação entre a criança e o artefato industrializado os processos de reconhecimento 

humano no processo e no produto da criação. Trata-se de um processo de alienação 

do ser humano diante do processo de criação e do produto dela derivado. 

Vislumbra-se, nesse contexto, a alienação descrita por Marx quando da análise da 

relação do homem com o trabalho. 

Benjamin (2004) afirma a respeito da industrialização do brinquedo: 

uma emancipação do brinquedo põe-se a caminho, quanto mais a 
industrialização avança, tanto mais decididamente o brinquedo se subtrai 
ao controle da família, tornando-se cada vez mais estranho não só às 
crianças, mas também aos pais (BENJAMIN, 2004, p. 91-92). 
 

 De acordo com Benjamin (2004, p.92), “[...] à falsa simplicidade do brinquedo 

moderno subjazia certamente o autêntico anelo de reconquistar o vínculo com o 

primitivo [...]”, o que não se concretizou. A fabricação doméstica de brinquedos em 

madeira, material bastante apropriado por sua capacidade de resistência e 

assimilação de cores, experimentou o seu ocaso e cedeu espaço para matérias- 

primas mais sofisticadas que os recursos naturais existentes na própria madeira, na 

argila, na pedra e no papel. A construção de brinquedos por parte da criança, que 

significava, em tempos remotos, um processo de associação entre pais e filhos, foi 

substituída pela produção de artigos para a criança. Tal produção direcionada 
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representava (e representa contemporaneamente) a interpretação do adulto sobre a 

sensibilidade infantil. 

 A produção de brinquedos para a criança, em substituição à confecção de 

brinquedos pela criança, demonstra a face alienante da industrialização da infância. 

O brinquedo feito pelo homem se insere na esfera da criação singular e do 

reconhecimento do indivíduo no objeto artesanalmente construído. Ademais, disso 

não se estabelece uma relação fundamentada no consumo, vez que, na natureza, 

estão disponíveis as matérias-primas necessárias à elaboração do brinquedo. Por 

outro lado, o advento da cultura para a criança, em oposição à cultura da criança, 

traduz um interesse mercantil intrínseco à racionalidade do capital. O brinquedo 

industrializado, emblema de uma cultura feita para a criança, coloca essa última na 

condição de consumidora, posto que o artefato será necessariamente adquirido a 

partir de valores de troca que permitem o acúmulo do capital, concretizando a 

absorção totalitária do fetiche da mercadoria sobre o homem ao usurpar da criança o 

direito de construir seu próprio brinquedo. 

 Além disso, o brinquedo industrializado não representa as preferências da 

criança, mas as concepções dos adultos sobre um modelo de infância a ser 

reproduzido, geralmente produtivista e pragmático. Benjamin (2004) lança luz sobre 

essa questão ao afirmar que a criança determina o conteúdo imaginário do 

brinquedo, e não o contrário. Brinquedos, como bolas, arcos e pipas, são mais 

atraentes e autenticamente ligados às preferências infantis quanto mais se 

distanciam dos padrões de preferências e comportamento dos adultos. Sendo 

assim, o apelo estético dos brinquedos industrializados os afasta dos seus 

congêneres tradicionais; e a repetição da produção em série dos artefatos modernos 

não possui qualquer ligação com a imitação, fundamental às brincadeiras vivas e 

criativas. Eis porque “a imitação – assim se poderia formular – é familiar ao jogo, e 

não ao brinquedo” (BENJAMIN, 2004, p. 93). 

 Se, por um lado, Benjamin (2004) afirma que, pelas dramatizações e 

representações junto aos objetos inanimados, as crianças tornam-se pela primeira 

vez senhoras de si próprias e protagonistas de suas histórias, por outro, a 

racionalidade do capital, ao dominar e estabelecer os padrões de produção, 

consumo e funcionamento dos brinquedos, determina as percepções infantis a 

respeito da ludicidade e inverte as posições entre o sujeito e o objeto. 
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 Compreendemos que o brinquedo da modernidade é eletrônico em função do 

desenvolvimento da indústria tecnológica. O videogame e os jogos para 

computadores substituíram parte das brincadeiras tradicionais e dos brinquedos 

artesanais que constituíram a infância e a adolescência situadas antes do advento 

da informática. A contemporaneidade, mediada pela tecnologia, pela urbanização, 

pela violência e pelo crescimento imobiliário, reduziu os espaços físicos para as 

experiências de lazer e modificou a relação das pessoas com os brinquedos. Assim, 

houve o deslocamento dos sujeitos da criação para a adequação, o que responde 

pelo esvaziamento da autonomia do sujeito diante do padrão de funcionamento do 

jogo eletrônico. 

 Diante da pipa e do pião construídos de modo singular e artesanal, o sujeito 

se objetivava na realidade segundo uma perspectiva criativa, o que não mais ocorre 

(ou ocorre de modo eventual e fragmentado) quando um adolescente coloca-se 

diante de um jogo eletrônico que “comanda as regras da brincadeira”. Nesse 

instante, a organização eletrônica do jogo indica os procedimentos a realizar, o que 

reduz a margem de autonomia e de criação daquele que joga. 

 A apreensão teórica do jogo eletrônico como construção cultural depende da 

abordagem sobre o jogo, de modo geral. Portanto, faz-se necessária a conceituação 

e a caracterização do jogo como fenômeno dotado de generalidades e 

especificidades historicamente determinadas. 

 Os jogos, segundo Kishimoto (1996), podem se apresentar sob diversas 

formas: jogos infantis, jogos esportivos (como o futebol e o basquetebol), jogos 

intelectuais (como o xadrez), jogos de cartas, jogos de construção e jogos políticos 

(no contexto de articulações entre parlamentares), dentre inúmeros outros exemplos. 

 Além da multiplicidade de eventos que podem ser considerados jogos, eles se 

apresentam de forma diversificada em diferentes contextos sociais. Sendo assim, o 

arco e flecha podem ser considerados um jogo para alguns, mas não para todos: em 

uma tribo indígena, por exemplo, a mesma atividade pode estar ligada à caça e à 

subsistência de seus integrantes. Alguns indígenas, de acordo com pesquisas 

etnográficas, têm nas bonecas objetos de adoração, enquanto meninas inseridas no 

contexto urbano compreendem as bonecas como brinquedos que possuem estreitas 

ligações com os jogos (KISHIMOTO, 1996). 

 Em termos gerais, a organização de um jogo pressupõe um conjunto de 

regras. Quando um jogo possui regras padronizadas internacionalmente e sua 
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organização se submete a federações e confederações, ele se eleva à condição de 

esporte. O esporte, então, é o jogo institucionalizado. As regras caracterizam não 

apenas os jogos direcionados para o êxito, para a vitória, como os jogos eletrônicos 

e os recreativos, mas também os jogos simbólicos, de representação. Quando um 

grupo de pessoas realiza um jogo de representação de papéis, há submissão a 

regras formalizadas ou informais, impostas ou mediadas pelo consenso, estáticas ou 

modificadas de acordo com as circunstâncias dos jogos e as características 

daqueles que jogam. 

 As características dos jogos vão além das regras e se organizam ao redor de 

dois outros contextos, segundo pesquisa realizada por Kishimoto (1996) junto ao 

Laboratoire de Recherche sur le Jeu et le Jouet17: um sistema lingüístico apoiado no 

cotidiano social; e objetos materiais, como uma bola, uma boneca, um videogame ou 

um tabuleiro de xadrez. Brougère (1998) corrobora as concepções de Kishimoto 

quando conceitua os jogos como atividades lúdicas vinculadas a um sistema de 

regras e a um determinado material.  

As relações do jogo com a ludicidade e a cultura são particularmente 

descritas por Huizinga (2010), que se fundamentou nas expressões Homo sapiens 

(homem racional) e Homo faber (o homem que fabrica objetos) para cunhar a 

designação Homo ludens, com o intuito de definir o homem que joga, brinca, 

experimenta a ludicidade. 

 O jogo, para aquele que joga e brinca, apresenta elementos que transcendem 

a realidade material imediata. Aquele que joga muitas vezes não consegue 

descrever em palavras a experiência que vive, nem se vê capaz de justificá-la 

socialmente. Trata-se de um prazer, de uma emoção que supera os limites 

descritivos contidos nas palavras. Nesse caso, as sensações transcendem os 

conceitos. É exatamente isso que Huizinga (2010) explica ao colocar o jogo em um 

patamar acima dos fenômenos físicos, fisiológicos e biológicos e atribuir-lhe um 

sentido situado para além da satisfação de necessidades humanas imediatas. Para 

Huizinga (2010, p.4), “no jogo existe alguma coisa em jogo que transcende as 

necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação”. Tal afirmativa vai ao 

encontro do que diz Elkonin (2009, p. 12), para quem “o jogo é uma atividade em 

que se reconstroem, sem fins utilitários diretos, as relações sociais.” 

                                                           
17

 Laboratório de Pesquisa sobre o Jogo e o Jogador. 
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 A transcendência imanente ao jogo guarda estreita relação com o que 

Huizinga (2010) caracteriza como evasão da vida real para outra dimensão, por sua 

vez revestida de diretrizes próprias, tempos e espaços específicos, finalidades 

autônomas e satisfações inseparáveis do próprio jogo. Nesse contexto, estão 

incluídos, na condição de jogos dramáticos, os cultos e ritos que buscam a 

tranquilidade do mundo a partir de manifestações que envolvem o jogo em seu 

sentido mais verdadeiro (HUIZINGA, 2010). 

 Se, por um lado, o jogo se realiza na perspectiva da transcendência, por outro 

se afirma como metáfora da realidade. Um jogo representa, simbolicamente, 

diversas situações típicas do cotidiano social, como metas, desafios, prazeres, 

tensões, estratégias, articulações entre sujeitos e polarizações entre valores 

antagônicos. As incertezas da vida estão contidas no espaço e no tempo dos jogos, 

pois, segundo Huizinga (2010), o jogador vivencia incertezas no percurso que o 

conduzirá ao desenlace da atividade. No entanto, ainda que o jogo reproduza a vida 

cotidiana, ele é, de certa forma, uma abstração dessa mesma vida. A esse respeito, 

Huizinga (2010) diz que o jogo 

[...] cria ordem e é ordem. Introduz na confusão da vida e na imperfeição do 
mundo uma perfeição temporária e limitada, exige uma ordem suprema e 
absoluta: a menor obediência a esta ‘estraga o jogo’, privando-o de seu 
caráter próprio e de todo e qualquer valor (HUIZINGA, 2010, p. 13). 
 

O universo particular do jogo conduz o sujeito à imersão em uma experiência 

lúdica, que, por suas características, solicita inúmeras repetições. Uma nova 

experiência, no entanto, jamais será idêntica à experiência anterior, pois as 

circunstâncias do jogo são continuamente renovadas. Expressões como “de novo” e 

“mais uma vez” são comuns no discurso daqueles que jogam e criam, e, de novo, 

querem jogar para recriar. 

Sobre a repetição inerente ao jogador que joga, pode-se dizer que o jogo, 

mesmo quando finalizado,  

[...] permanece como uma criação nova do espírito, um tesouro a ser 
conservado pela memória. É transmitido, torna-se tradição. Pode ser 
repetido a qualquer momento, quer seja “jogo infantil” ou jogo de xadrez, ou 
em períodos determinados, como um mistério. Uma de suas qualidades 
fundamentais reside nesta capacidade de repetição, que não se aplica 
apenas ao jogo em geral, mas também à sua estrutura interna. Em quase 
todas as formas mais elevadas de jogo, os elementos de repetição e de 
alternância [...] constituem como que o fio e a tessitura do objeto 
(HUIZINGA, 2010, p. 12-13). 
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Benjamin (2004), de outro lado, afirma que a lei da repetição rege todos os 

jogos, acima de suas regras e particularidades. O “mais uma vez” representa a alma 

do jogo, é o que, de fato, torna feliz a criança que brinca. Sobre a repetição no jogo, 

afirma: 

a obscura compulsão por repetição não é aqui no jogo menos poderosa, 
menos manhosa do que o impulso sexual no amor. E não foi por acaso que 
Freud acreditou ter descoberto um “além do princípio do prazer” nessa 
compulsão. E, de fato, toda e qualquer experiência mais profunda deseja 
insaciavelmente, até o final de todas as coisas, repetição e retorno, 
restabelecimento da situação primordial da qual ela tomou o impulso inicial 
(BENJAMIN, 2004, p. 101). 
 

O jogo eletrônico, em suas dimensões material e, sobretudo, cultural, se 

insere na amplitude dos jogos criados pela humanidade.  Mendes (2004) diz que os 

jogos eletrônicos contêm todas as características e todos os atributos 

tradicionalmente associados ao conceito de jogo. Parece-nos evidente que o jogo 

eletrônico, na condição de produção e expressão cultural submetida a um conjunto 

de regras e princípios de organização e funcionamento, é, de fato, um tipo dentre 

tantos tipos existentes de jogos. 

Do ponto de vista da materialidade dos jogos eletrônicos, Lopes (2012) os 

conceitua como programas de computador que apresentam as seguintes 

particularidades: elevada frequência de atualização de dados e do display, 

interatividade imediata e grande e variada quantidade de recursos envolvidos. À 

citada dimensão material, o autor acrescenta a noção de “mundo virtual”.  

Para Albuquerque e Fialho (2009), os jogos eletrônicos, também 

denominados jogos digitais, representam uma variação da categoria jogo e se 

utilizam da tecnologia digital para a abertura de novas possibilidades. Se o jogo 

tradicional é organizado em torno de regras que o sustentam, o jogo eletrônico é 

alvo de um projeto que contempla detalhes mínimos e oferece ao jogador não 

apenas um conjunto de regras, mas um complexo de personagens, ambientes e 

conteúdos que deverão ser apreendidos.  

Mendes (2004) afirma que a descrição dos jogos eletrônicos e dos jogos para 

computador extrapola a sua inserção no campo dos jogos. Para ele, tais jogos 

apresentam complexidades sociais e materiais, essas últimas referindo-se às 

máquinas e aos seus softwares constitutivos. Expõe algumas máquinas utilizadas 

para a realização dos jogos: são os fliperamas e simuladores, que comportam 

apenas um tipo de jogo, e os aparelhos de uso doméstico, como o videogame (ou 
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console) e os computadores pessoais (PCs). Merecem destaque ainda os 

minigames, que trazem a facilidade da portabilidade, as lan houses (lojas comerciais 

especializadas em jogos online), os notebooks, os tablets e os celulares. 

A composição material dos jogos eletrônicos demonstra a evolução 

tecnológica da humanidade. Tais jogos só se tornaram possíveis em função do 

desenvolvimento técnico-científico, que alcançou as instâncias da industrialização e 

da automação antes de se apropriar do lazer. O jogo de hoje é também eletrônico, 

porque a sociedade contemporânea, em grande medida, se relaciona com uma 

ampla diversidade de aparelhos e equipamentos eletrônicos.  

O desenvolvimento tecnológico é fruto de objetivações humanas na realidade 

social, da mesma forma que os princípios e normas que regem o sistema de 

produção capitalista. O capitalismo e a tecnologia, como produções culturais 

conduzidas pela mente e pela mão do homem, são sobrepostos um ao outro e, 

historicamente, interferem nos modos de produção e na natureza do trabalho. A 

expansão das racionalidades instrumental e tecnológica, sobretudo no mundo 

ocidental, permitiu a consolidação da economia de mercado e do fetiche da 

mercadoria. O lazer foi apenas mais uma dimensão da vida e da expressão do 

homem apropriada pelo caráter totalitário da mercadoria, o que é válido para os 

jogos eletrônicos. Sendo assim, os jogos em computadores, videogames e celulares 

devem ser compreendidos a partir das determinações sociais, culturais, políticas e 

econômicas que sobre eles incidem. 

No sentido da aproximação entre tecnologia e cultura, Mendes (2004) 

compreende os jogos eletrônicos como produções das “tecnologias do silício18” 

integradas à vida humana e os conceitua como  

[...] artefatos tecnoculturais que estão envolvidos com o consumo, com o 
marketing, com a educação, com a escola, com a internet, com a mídia, 
com os computadores, com as tecnologias da informática, com o nosso 
cotidiano, com as nossas vidas. E, em suma, conosco, seres humanos 
(MENDES, 2004, p.20-21). 
 

 A evolução tecnológica dos jogos eletrônicos, sua associação com o cotidiano 

das pessoas e sua dimensão de realidade são fatores que tornam tais artefatos 

atraentes aos olhares do público. Dessa forma, a Indústria Cultural mobiliza os 

                                                           
18

 - De acordo com Mendes (2004), quase todos os produtos tecnológicos e suas tecnologias são 
bem caracterizados pelo termo silício. O silício é um elemento não-metálico abundante na Terra e é 
utilizado como principal substância na constituição de chips eletrônicos que viabilizam a condução de 
impulsos digitais. A partir disso, o autor diz que o silício é a “alma” dos produtos digitais. 
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meios de comunicação e a publicidade com o interesse de elevar o seu mercado 

consumidor. Segundo a agência de notícias R7 (2013), a indústria de jogos 

eletrônicos só é superada, em dimensão mundial, pelos segmentos bélico e 

automobilístico. O Brasil, que representa mercado em expansão no que se refere 

aos games, é o quarto maior consumidor de jogos eletrônicos do planeta. 

Segundo informação fornecida pela Abragames (Associação Brasileira das 

Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos), R$ 938 milhões são movimentados 

anualmente com games no Brasil. Esse montante representa 0,3% do gasto mundial 

com os jogos eletrônicos, que alcança atualmente a cifra de US$ 68 bilhões (R7, 

2013).  

As apropriações do setor de lazer, em geral, e do segmento de jogos 

eletrônicos, em particular, representam também novas fórmulas utilizadas pelo 

sistema capitalista em busca do lucro. A instrumentalização desse e de outros 

segmentos pela Indústria Cultural promove, em maior ou menor proporção, a 

adequação das subjetividades às lógicas do capital e do desenvolvimento de 

mercadorias, o que implica a busca constante dos consumidores por novidades e 

atualizações tecnológicas. Assim, faz sentido a afirmativa de Mendes (2004), para 

quem os antigos jogos eletrônicos intitulados fliperamas sucumbiram diante do 

advento das novas tecnologias e se tornaram obsoletos aos olhos do mercado. Para 

o autor, máquinas mais interativas e sofisticadas potencializaram o surgimento de 

novos games dotados de imagens e sons em alta definição e cenários e 

personagens bastante próximos da realidade. 

O desenvolvimento dos jogos eletrônicos, inicialmente realizado a partir de 

redefinições dos aparelhos de televisão, adquiriu características próprias pela 

incorporação de novos conceitos e novas tecnologias, dentre as quais se destaca o 

computador pessoal (PC) (ARANHA, 2004). 

Aranha (2004) compreende que a reestruturação econômica e industrial do 

século XX viabilizou a produção de novos conhecimentos e o posterior surgimento 

da geração informatizada, que representa justamente o ponto de contato entre os 

projetos de computadores e os jogos eletrônicos. A história dessa interface (a opção 

pelo termo é proposital e de responsabilidade nossa) entre os computadores e os 

jogos eletrônicos pode ser cronologicamente definida da seguinte forma, de acordo 

com Aranha (2004): projetos iniciais (1940/1969); fabricação dos computadores para 

jogos e disseminação dos jogos eletrônicos (1970/1979); popularização dos 
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computadores pessoais (PCs – computadores pessoais) e decadência dos jogos 

eletrônicos (1980/1984); renascimento e intensificação dos computadores de jogos 

eletrônicos (1985/2002). 

A atual geração informatizada reformulou os conceitos e os sentidos da 

produção cultural e da socialização e implantou redes sociais e aplicativos que 

organizam a sociedade em torno do mundo virtual. A realidade física não “é mais 

como era antigamente” e se desenvolve na relação com as novas tecnologias. Esse 

novo conceito de socialização e produção cultural alcançou diversas (senão todas) 

dimensões da vida humana, dentre as quais destacamos o lazer, em que está 

inserido o jogo eletrônico. Esse tipo de jogo representa uma nova produção cultural 

e uma nova forma de socialização, ambas proporcionadas pela evolução tecnológica 

e pelo sistema capitalista que se reinventa para não se esgotar.  

Aranha (2004) também afirma que o acentuado desenvolvimento tecnológico 

modificou a produção de sentido nas sociedades modernas. Desse modo, os jogos 

eletrônicos, assim como os computadores, a Internet e as redes de 

videoconferência, reinventaram práticas de intercâmbio de conteúdos a partir de 

novas mediações que dissolveram as fronteiras entre os tradicionais impressos, 

rádio e televisão.  

Os jogos eletrônicos se reinventam continuamente, no compasso do sistema 

capitalista. A apropriação dos primeiros pelo último não é casual, pois representa 

estratégia do mercado em busca de público consumidor. Assim, ao veloz 

desenvolvimento de novos jogos correspondem rápidos mecanismos de produção e 

consumo. Os recém-lançados jogos eletrônicos se tornam obsoletos em pouco 

tempo, o que integra o roteiro da Indústria Cultural no sentido da promoção de mais 

necessidades e mais consumo. 

 Essa intensa velocidade de produção e consumo, representação do 

descartável e do efêmero, se submete aos desejos do que se coloca como universal 

e permanente: o sistema capitalista. É a partir de tais polaridades e contradições 

que, pela via do movimento dialético, o sujeito poderá apreender a essência do 

objeto que se oculta atrás da ingenuidade aparente da diversão eletrônica. 

 A trajetória de construção do jogo eletrônico, apresentada neste capítulo, está 

vinculada aos conceitos e características dos jogos de forma geral. Nesse sentido, 

os elementos constitutivos do jogo são imprescindíveis à compreensão da 

racionalidade contida no jogo eletrônico. Por esse motivo, destacamos alguns 
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atributos que conferem significado ao jogo, em sua generalidade, e ao jogo 

eletrônico, de modo específico, e que são: a expressão de cultura e representação 

da realidade, a realização em um contexto de tensões, a busca do êxito, a lógica da 

repetição e a organização através das regras. 

 O jogo eletrônico é tributário do jogo e do brinquedo em geral e deles herdou 

o caráter lúdico, o status de manifestação de lazer e a dimensão simbólica imanente 

à produção cultural. No mundo contemporâneo, o jogo eletrônico traduz uma forma 

particular de socialização mediada pela racionalidade tecnológica capitalista. A 

compreensão do jogo, em sua versão eletrônica, depende, portanto, menos de 

softwares e mais do fetiche da mercadoria. A criação do jogo eletrônico se deu no 

plano da objetivação humana, que também é determinada pelas condições materiais 

da existência. É a partir de tais condições materiais, resultantes de múltiplas 

determinações e caracterizadas por contradições, que o tema intitulado jogo 

eletrônico pode ser apreendido. 
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CAPÍTULO II - A RACIONALIDADE E OS JOGOS ELETRÔNICOS 

 

O jogo eletrônico como produção cultural é constituído a partir de mediações 

entre a subjetividade e a racionalidade objetivada na realidade social. Assim, a 

apreensão da categoria intitulada racionalidade historicamente vinculada ao sistema 

capitalista nas sociedades ocidentais representa fator imprescindível à compreensão 

das relações estabelecidas entre o sujeito que joga e jogo eletrônico em si. 

 Este capítulo aborda a racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer, a 

racionalidade tecnológica em Marcuse e a lógica de operação da Indústria Cultural à 

qual estão submetidos os jogos eletrônicos na condição de produção cultural. Por 

fim, há a exposição da racionalidade do jogo eletrônico a partir dos depoimentos dos 

adolescentes que entrevistamos.  

 

2.1 A RACIONALIDADE INSTRUMENTAL EM ADORNO E HORKHEIMER 

 

 O homem se deparou, quando de seu surgimento na Terra, com fenômenos 

naturais para os quais inexistiam explicações. Trovões, raios, relâmpagos e 

tempestades, aliados à relação de movimento entre a Terra e o sol, representavam 

motivos de angústia para a humanidade, que não dominava argumentos que 

pudessem justificar a mecânica dos astros e as intempéries da natureza. Nesse 

momento da História, surgiram mitos e deuses que significaram a interpretação do 

homem acerca dos fenômenos naturais. Na inexistência da Filosofia e da ciência, 

que surgiriam posteriormente, os primeiros homens evocaram mitos na condição de 

chaves para a compreensão do desconhecido. 

 A Filosofia e, posteriormente, a ciência foram e são campos do pensamento 

voltados para a compreensão do homem, da natureza e da relação entre ambos. O 

advento da ciência representou uma etapa do desenvolvimento e da produção do 

conhecimento que prometia esclarecer o homem e libertá-lo do jugo dos mitos por 

ele próprio criados. 

 No entanto, a ciência privilegiou a apreensão do objeto e relegou o sujeito a 

uma posição secundária. O conhecimento sobre o objeto, assim, ocorreria pela via 

de métodos, cálculos e fórmulas relativamente autônomos. Tal modelo de ciência, 

por não se submeter ao autoquestionamento, se tornou, então, uma nova forma de 
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mito, que migrou do imaginário do homem para o conhecimento convertido em 

forma. 

Adorno e Horkheimer (1985) afirmam, na Dialética do Esclarecimento, que 

o “esclarecimento” positivista não contesta a si próprio e reveste-se de uma “verdade 

absoluta” que o torna mito tanto quanto os mitos que se propôs extinguir. O 

animismo e os mitos criados pela humanidade foram esclarecidos por formulações 

científicas que reduziram os critérios de verdade ao cálculo, ao método e à utilidade 

pragmática. Assim como os mitos, que eram originalmente inquestionáveis, também 

o esclarecimento positivista se eleva acima de toda e qualquer possibilidade de 

crítica e se converte igualmente em mito. 

O positivismo, em busca do desencantamento do mundo, pretendia se 

consolidar como saber, mas se converteu em instrumento de poder. Associada ao 

sistema capitalista que emergiu com a burguesia européia no século XVIII, a ciência 

positivista se tornou meio para a dominação dos homens e da natureza de acordo 

com fins determinados pela economia de mercado. 

A esse respeito, Adorno e Horkheimer (1985) afirmam que o saber-poder 

passou a ignorar quaisquer limites em busca do atendimento à economia burguesa 

na fábrica, na guerra e nas empresas mercantis. Segundo os autores, “[...] o 

esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de 

investi-los na posição de senhores” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 19). No 

entanto, os seres humanos se libertaram do poder desconhecido da natureza e se 

submeteram à racionalidade instrumental, que manipula o homem para atender aos 

objetivos de acumulação do capital. 

O esclarecimento da ciência moderna renunciou ao sentido e à crítica e 

operou a substituição do conteúdo pela forma, do conceito pela fórmula e da causa 

pela regra e pela probabilidade, sempre com o intuito de promover a dominação dos 

homens. A essência do saber traz consigo a substância da dominação, e o saber-

poder constituído pela humanidade e exercido pela via da racionalidade fabrica 

homens alienados da realidade sobre a qual exercem o poder. A dominação efetiva-

se pela autonomia do pensamento e dos conceitos em relação aos objetos. Trata-se 

do ajuste do ego à realidade, da supremacia da racionalidade da técnica que ordena 

as vidas e as relações, da predominância do todo sobre o singular (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985). 
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A técnica e o modo de produção capitalista são objetivações humanas na 

realidade e são objetos construídos pelo homem. No entanto, a racionalidade 

instrumental se coloca na condição de sujeito e influencia a constituição das 

subjetividades. Ocorre, então, uma inversão entre os papéis do sujeito e do objeto. 

Todavia, tal troca de posições não se sustenta integralmente em função da 

subjetividade inerente ao homem. 

As subjetividades submetidas à racionalidade instrumental são equiparadas 

aos procedimentos matemáticos típicos das máquinas produzidas pelo próprio 

homem. As subjetividades, se e quando reificadas, não questionam a razão, não 

pensam sobre os pensamentos. Nesse contexto de reprodução automática de um 

específico modo de pensar, determinado pelo fetiche da mercadoria, a novidade é 

tão somente a dissimulação do antigo.  

A redução do pensamento aos procedimentos matemáticos representa o 

triunfo de uma racionalidade que, ao pressupor a submissão dos objetos ao método, 

dissemina a obediência da razão ao imediatamente dado, ao aparente. O objeto 

passa a ser compreendido apenas a partir de seu revestimento imediato, por sua 

vez desvinculado das mediações humanas, históricas e sociais, que respondem pela 

constituição do objeto em sua essência. Assim, o novo aparece como algo 

previamente programado e se converte no antigo, no que já se conhece. Efetiva-se, 

assim, a subordinação dos sujeitos ao significado instrumental que a razão 

depositou no objeto (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). 

 A supremacia da racionalidade instrumental produz a dominação dos homens, 

a alienação destes em relação aos objetos dominados, a reificação das consciências 

e o direcionamento da ação humana no sentido objetivo desejado pela própria 

racionalidade: a adesão ao projeto capitalista compreendido como universal. As 

instâncias das produções materiais e culturais ajustam o comportamento dos 

homens à lógica do mercado, no qual o fetiche da mercadoria predomina como algo 

natural e desejável. A lógica do capital, pela forma da divisão burguesa do trabalho, 

impõe aos homens a busca da autoconservação, o que acarreta “[...] a auto-

alienação dos indivíduos, que tem que se formar no corpo e na alma segundo a 

aparelhagem técnica” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 41). A subjetividade do 

indivíduo se dissolve e se torna reificada pelos mecanismos automáticos de controle 

operados pela racionalidade instrumental. 
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 A razão se torna, então, mais uma peça da engrenagem, como as máquinas, 

os insumos e as mercadorias. A técnica passa a ser a mediação que se estabelece 

entre o indivíduo e a realidade social. Singularidades e subjetividades autônomas se 

tornam entidades subsumidas na universalidade dos princípios da produção 

capitalista. Nesse contexto, o trabalho humano, em suas particularidades, capitula 

diante de um novo mito: o da racionalidade instrumental. O trabalhador, como os 

marinheiros na embarcação de Ulisses diante do canto das sereias19, tem seus 

sentidos obliterados à força e aliena sua singularidade à lógica do mercado. Como 

os remadores de Ulisses, os trabalhadores modernos ajustam-se aos padrões de 

administração da sociedade, o que alcança seus momentos na fábrica, no cinema 

ou no meio de transporte.  

 O caráter totalitário que ajusta os homens à racionalidade do capital é 

explicado, por Adorno e Horkheimer (1985), 

pela mediação da sociedade total, que engloba todas as relações e 
emoções, os homens se reconvertem exatamente naquilo contra o que se 
voltara a lei evolutiva da sociedade, o princípio do eu: meros seres 
genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento na coletividade governada 
pela força (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 47). 

 

 Percebe-se, assim, que as relações de produção, trabalho, cultura e 

socialização induzem os indivíduos ao conformismo. Em consequência, se instala a 

reificação, a petrificação das consciências subjetivas diante da racionalidade 

instrumental, a submissão de toda particularidade à ditadura do todo capitalista.  

 O capitalismo, pela via da racionalidade instrumental, converte-se em 

tendência objetiva da História e meio para a mistificação das massas, o que se 

concretiza na figura da Indústria Cultural (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). A 

superação da racionalidade instrumental passa a ser, então, uma necessidade de se 

contrapor à inumanidade. O esclarecimento mítico só cederá espaço ao verdadeiro 

esclarecimento quando a razão não mais significar o predomínio da técnica sobre o 

genuinamente humano.  

                                                           
19

 De acordo com Adorno e Horkheimer (1985), Ulisses, na Odisséia, escrita por Homero, era o 
comandante de uma embarcação que passou ao lado da ilha das Sereias, que seduziam os homens 
com seu canto. Ulisses, sabendo que não resistiria ao canto das semideusas, se amarrou ao mastro 
no navio para não ceder à sedução. Os marinheiros, com os ouvidos tapados com cera, não podiam 
ouvir os apelos de seu comandante nem a música entoada pelas sereias. O episódio relata as ações 
de Ulisses, tecnicamente esclarecido no sentido de assegurar seus propósitos ante a sedução que 
vinha do mar e resistir ao mito. “O eu [em Ulisses], representa a universalidade racional contra a 
inevitabilidade do destino” (ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p. 63-64). Na epopéia descrita, o canto 
das sereias simboliza a racionalidade da civilização na forma de mito, em seu intuito de absorver e 
ajustar todos os homens. 
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 2.2 A RACIONALIDADE TECNOLÓGICA EM MARCUSE 

 

 O capitalismo é construção humana, instituída e instituinte das ações dos 

homens. Processo análogo ocorre com a tecnologia, cuja expansão na sociedade 

lhe confere o status de indutora da constituição dos sujeitos. 

 A evolução tecnológica derivada da Revolução Industrial modificou as bases 

de organização do trabalho e da produção, substituindo as oficinas artesanais pelas 

linhas de montagem industriais. A racionalidade da técnica, então, passou a exercer 

domínio sobre os homens em inúmeras instâncias, do trabalho à vida doméstica. 

Assim como no contexto da racionalidade instrumental, a racionalidade tecnológica 

se expandiu de forma totalitária sobre a sociedade. 

 Na segunda metade do século XX e nos primeiros anos do século XXI, o 

desenvolvimento tecnológico se diversificou e se intensificou. Celulares inteligentes 

(os smartphones), laptops de última geração, tablets, jogos eletrônicos e outros 

equipamentos dotados de tecnologia digital, disponíveis em alta escala nas 

sociedades capitalistas, traduzem um modo de organização da vida e de produção 

da cultura típicos da contemporaneidade. Todo esse aparato eletrônico dissolveu as 

fronteiras tradicionalmente ocupadas pelo sujeito e pelo objeto. O homem, sujeito 

em sua singularidade, também foi colocado como objeto por influência da 

racionalidade tecnológica por ele próprio criada. O deslocamento do homem para a 

posição de objeto decorre, em grande escala, da disseminação da racionalidade 

técnica por intermédio dos meios de comunicação de massa, como a televisão, as 

publicações impressas e digitais, e a Internet. Forma-se, então, um consenso social 

em torno da tecnologia, de forma análoga ao que ocorre em torno do capitalismo. 

 Segundo Marcuse (1979), as sociedades industriais mobilizam os meios de 

comunicação de massa com o objetivo de promover o domínio da racionalidade da 

técnica sobre todos os homens, conferindo à tecnologia o status de aspiração 

humana universal e consensual, em detrimento da crítica e da oposição ao status 

quo. Segundo essa mesma ótica,  

as necessidades políticas da sociedade se tornam necessidades e 
aspirações individuais, sua satisfação promove os negócios e a 
comunidade, e o conjunto parece constituir a própria personificação da 
Razão (MARCUSE, 1979, p. 13). 

 

 Marcuse (1979) afirma a irracionalidade desta sociedade, dado que seus 

pressupostos são os da produtividade que obstrui o desenvolvimento humano, da 
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paz fundamentada na ameaça constante da guerra e do crescimento que não reduz 

as agruras da luta pela existência. Ao contrário do que acontecia no início da 

civilização ocidental, não são mais os escassos desenvolvimentos técnicos que 

reprimem as possibilidades de crítica. De modo paradoxal, é justamente a notável 

evolução tecnológica alcançada pela humanidade que se tornou a força motriz da 

repressão direcionada para os indivíduos. Por esse motivo, Marcuse (1979, p. 14) 

afirma que “a nossa sociedade se distingue por conquistar as forças sociais 

centrífugas mais pela Tecnologia do que pelo Terror [...]”. 

O racionalismo que promove a produtividade associada à destruição, a 

riqueza ao lado da miséria e a rendição do pensamento e da esperança representa a 

irracionalidade, que não se extingue na sua aceitação pela maior parte da 

população. O julgamento do mérito da questão justifica-se à medida que a 

irracionalidade socialmente aceita não elimina a repreensão intelectual que sobre ela 

incide. Desse modo, persiste a necessidade de distinção entre as consciências falsa 

e verdadeira, entre os interesses imediatos e reais, entre a aparência e a essência 

das coisas e dos fatos. A travessia da falsa consciência para a verdadeira implica a 

negação da racionalidade posta, mas a alternativa da negação encontra obstáculos 

na sociedade que produz e entrega mercadorias e se ancora na conquista científica 

da natureza (na tecnologia, enfim) para consolidar, “cientificamente”, o domínio do 

próprio homem. 

 A conquista histórica e tecnológica da natureza promoveu o desenvolvimento 

da sociedade industrial, que opera segundo a lógica de produção, automação e 

distribuição de mercadorias pela via de um aparato técnico responsável pela 

manutenção e pela ampliação da própria razão tecnológica. A citada racionalidade 

torna-se totalitária por determinar não apenas as atitudes e habilidades sociais, mas 

também as aspirações individuais e, nesse sentido, a razão tecnológica não pode 

ser considerada neutra, desde que, segundo Marcuse (1979, p. 19), “a tecnologia 

não pode, como tal, ser isolada do uso que lhe é dado; a sociedade tecnológica é 

um sistema de dominação que já opera no conceito e na elaboração das técnicas”. 

De maneira que pode-se dizer que os padrões de domínio do homem sobre a 

natureza, visíveis na tecnologia, são convertidos em fatores de dominação do 

próprio homem. 

 O projeto histórico de dominação pela tecnologia alcança a matéria e o 

intelecto e forja um ambiente em que a cultura, a economia e a política submetem-se 
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a uma racionalidade unidimensional, que rejeita quaisquer outras alternativas de 

organização da vida humana. A racionalidade tecnológica, sendo dotada de 

teleologia própria, se materializa em racionalidade política. 

 A promessa da racionalidade tecnológica é a de satisfazer o ser humano em 

suas necessidades. No entanto, esse modelo de razão está dissociado da 

emancipação humana, da constituição de subjetividades críticas e singulares. O 

caráter totalitário da técnica, como expressão dos ideais capitalistas, universaliza a 

dominação das consciências e ajusta os homens aos pressupostos do capital. Por 

conseguinte, o ser humano se torna um elemento imprescindível ao funcionamento 

do sistema, pois sua capacidade de produção e consumo assegura a eficiência do 

modo de produção capitalista. Aliás, o consumo, na economia de mercado, promete 

a satisfação de necessidades primárias ou vitais do homem, enquanto fabrica 

interesses artificiais que deverão ser atendidos, logicamente, pela via da 

intensificação do consumo. 

O consenso social ao redor do capitalismo e da tecnologia traz consigo a 

rejeição de alternativas contra-hegemônicas de organização da vida humana. As 

gerações nascidas sob a égide do capitalismo tecnológico tendem a naturalizá-lo e a 

universalizá-lo, como se tal modelo de produção material e simbólico não fosse 

objetivação da humanidade. A face irracional da racionalidade tecnológica, aquela 

que desloca o homem para a periferia do sistema econômico e para fora do espaço 

da subjetividade crítica, não é percebida pelos sujeitos que, alegremente, se 

submetem às falsas promessas do sistema capitalista.  

O domínio da racionalidade tecnológica sobre a sociedade e as subjetividades 

é consentido por aqueles que deveriam assumir o protagonismo da História. A 

absorção integral do indivíduo pelo reino da técnica faz com que subjetividade e 

racionalidade tecnológica se comportem como um todo indivisível. Nesse contexto, o 

sujeito pensa como a sociedade e vice-versa, pois tais dimensões (a individual e a 

social) se tornam uma só.  

A respeito de tal homem unidimensional, Marcuse (1979) afirma:  

a produção e distribuição em massa reivindicam o indivíduo inteiro e a 
psicologia industrial deixa de limitar-se à fábrica. Os múltiplos processos de 
introjeção parecem ossificados em reações quase mecânicas. O resultado 
não é o ajustamento, mas a mimese: uma identificação imediata do 
indivíduo com a sua sociedade e, através dela, com a sociedade em seu 
todo (MARCUSE, 1979, p. 30-31). 
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 O ser humano unidimensional, cooptado pela racionalidade tecnológica, crê 

na ilusão que lhe promete liberdade, desde que se movimente dentro dos limites 

determinados pela tecnologia e pelo capital. O sujeito ajustado à racionalidade posta 

se transfigura, então, em reprodutor do status quo e do fetiche, que transforma o 

material e o simbólico em mercadoria. É a partir da ilusão da liberdade que o sujeito 

cada vez mais se submete aos princípios que emanam da associação entre a 

tecnologia e o capital. 

Sobre o processo de dominação que tem sua origem na aparente liberdade e 

seu fim na absorção totalitária da vida humana, diz Marcuse (1979): 

[...] a dominação – disfarçada em afluência e liberdade – se estende a 
todas as esferas da vida pública e privada, integra toda oposição autêntica, 
absorve todas as alternativas. A racionalidade tecnológica revela o seu 
caráter político ao se tornar o grande veículo de melhor dominação, criando 
um universo verdadeiramente totalitário no qual sociedade e natureza, 
corpo e mente são mantidos num estado de permanente mobilização para 
a defesa desse universo (MARCUSE, 1979, p. 37). 
 

 O homem subordinado à razão tecnológica se torna um ser alienado, por não 

reconhecer sua singularidade e suas particularidades no mundo que o cerca. O 

reconhecimento do sujeito nas mercadorias e no sistema com os quais se relaciona 

ocorre apenas no âmbito do programado pela racionalidade da técnica. O 

reconhecimento em algo que escapa à sua singularidade não evoca a emancipação 

do homem, mas tão somente a sua inevitável alienação. 

Se a alienação constitui-se, segundo a perspectiva marxista, a partir do não 

reconhecimento (do estranhamento) do indivíduo face aos processos de produção, 

dos produtos do trabalho e da própria condição humana, talvez fizesse sentido a 

inexistência da alienação no contexto em que os indivíduos se reconhecessem nos 

produtos disponibilizados para consumo pelo mercado. Ocorre, no entanto, que tal 

reconhecimento não se situa no âmbito da particularidade de cada indivíduo, de 

modo subjetivo, mas, sobretudo, na ação ideológica que parte das condições 

materiais objetivas da existência em direção à consciência das pessoas. Trata-se, 

portanto, de falso reconhecimento, de reconhecimento programado e induzido pela 

racionalidade do capital em busca de sua própria afirmação. Desse modo, as 

subjetividades reificadas por tais procedimentos não se afastam da alienação, mas a 

ela se submetem ainda mais. 

Marcuse (1979) diz que os alimentos, as peças de vestuário, os meios de 

comunicação e os artefatos da indústria do entretenimento induzem a percepções e 
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atitudes que associam os consumidores aos produtores e ambos à lógica da 

racionalidade do capital. “Os produtos doutrinam e manipulam: promovem uma falsa 

consciência que é imune à sua falsidade” (MARCUSE, 1979, p. 32). Estando à 

disposição da coletividade pela via do consumo, os produtos escapam à mera 

publicidade e se convertem em um estilo de vida que não questiona de modo 

qualitativo a organização da sociedade. Para Marcuse (1979), 

surge assim um padrão de pensamento e comportamento unidimensionais 
no qual as ideias, as aspirações e os objetivos que por seu conteúdo 
transcendem o universo estabelecido da palavra e da ação são repelidos 
ou reduzidos a termos desse universo. São redefinidos pela racionalidade 
do sistema dado e de sua extensão quantitativa (MARCUSE, 1979, p. 32). 

 

Devemos ressaltar que o domínio da racionalidade tecnológica sobre os seres 

humanos se relaciona às construções históricas que estabeleceram relações de 

poder entre os homens mesmo antes do advento da tecnologia. A exploração de 

alguns homens por outros sempre esteve na raiz dos processos de dominação. Na 

Grécia Antiga, a figura do escravo era social e culturalmente aceita, assim como 

ocorreu durante a colonização das Américas. No feudalismo, as relações de poder 

subordinavam os servos aos senhores feudais. A história contemporânea é tributária 

das relações citadas, pois as dominações no âmbito das racionalidades instrumental 

e tecnológica servem aos interesses de alguns homens (os industriais, os detentores 

dos meios de produção e dos conglomerados empresariais) em detrimento de outros 

(aqueles que são explorados pela via da venda da força de trabalho como 

mercadoria). 

O domínio exercido pela racionalidade tecnológica sobre os homens ocorre 

pela ação de um mecanismo de ordem psicológica, denominado por Marcuse (1979) 

dessublimação repressiva. Tal mecanismo reprime as possibilidades de sublimação 

do sujeito, representadas pela expressão das singularidades individuais no plano 

espiritual e simbólico. A sublimação, quando contida, impede as manifestações 

subjetivas que se colocam acima do plano material que ajusta as consciências ao 

status quo. A sublimação não significa ausência da realidade concreta, ou evasão do 

plano material. Ao contrário, simboliza a transgressão, a desobediência à 

racionalidade posta, a possibilidade de formulação de uma nova forma de 

organização social, cultural, política e econômica entre os homens. 

A sublimação, como projeção do humano, do original e do singular existente 

na subjetividade, encontra seu mais genuíno veículo na obra de arte. Ao 
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considerarmos a arte como elevação do espírito acima da existência material, não 

devemos incorrer no equívoco de abstraí-la da realidade. A obra de arte singular, 

como expressão de humanidade, não se submete à matéria, mas se distancia dela 

enquanto idealiza novas concepções para a existência humana. A beleza da arte, 

aliás, está na negação da racionalidade e do status quo associados às relações 

cotidianas. 

 A arte, em sua condição autêntica e autônoma, é subversiva ao propor uma 

nova ordem para o mundo. Nesse sentido, ela se contrapõe à racionalidade 

tecnológica. O contra-ataque da razão fundamentada na técnica se efetiva quando a 

obra de arte é esvaziada em sua singularidade e se transforma em artefato 

produzido em série pela Indústria Cultural. A obra resultante da produção em série 

na linha de montagem da cultura não mais representa a arte, mas a mercadoria.  

 A imposição de obstáculos à experiência do sublime, associada à repressão 

das alternativas que escapam à racionalidade tecnológica, caracteriza a 

dessublimação repressiva. De acordo com Marcuse (1979), no cerne de tal 

dessublimação está  

[...] o aplanamento do antagonismo entre cultura e realidade social por 
meio da obliteração dos elementos de oposição, alienígenas e 
transcendentes da cultura superior, em virtude do que ela constitui outra 
dimensão da realidade. Essa liquidação da cultura bidimensional não 
ocorre por meio da negação e da rejeição dos “valores culturais”, mas por 
sua incorporação total na ordem estabelecida, pela sua reprodução e 
exibição em escala maciça (MARCUSE, 1979, p. 69-70). 

 

Para Marcuse (1979), a absorção totalitária do ideal pela realidade demonstra 

a derrocada do primeiro. O ideal é deslocado do reino sublimado do espírito e 

subjugado pelos termos operacionais que organizam a sociedade. As manifestações 

singulares da cultura, então, se subordinam a uma cultura determinada pela lógica 

de mercadoria. 

No entanto, a absorção da cultura sublime pela dimensão material não se 

conclui de modo hermeticamente fechado, pois, das frestas do totalitarismo, escapa 

a esperança da contestação ao status quo. Em meio à organização do mundo pela 

tecnologia, sobrevivem os elementos culturais mais sublimes, como o verso, a prosa, 

a narrativa e a contemplação. Tais resquícios de uma cultura não (ou menos) 

tecnológica trazem consigo a expectativa da humanização do mundo, da vida, da 

cultura e do próprio homem. Nessa perspectiva humana de sociedade, a satisfação 

não se dará de forma imediata, pela via do atendimento das falsas e inesgotáveis 
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necessidades de consumo, mas de modo mediado pela valorização da singularidade 

subjetiva como meio para a conquista de um mundo livre da dominação perpetrada 

pela racionalidade do valor de troca. 

 O mundo em questão, revestido de alguma utopia, terá superado o caráter 

irracional da racionalidade do capital, que sempre distribuiu os bens materiais 

industrializados de modo desigual, o que acarretou a miséria como contrapartida do 

lucro. A homogeneização da cultura implantada pela Indústria Cultural, que 

naturaliza o valor de troca, também terá sido ultrapassada em uma sociedade livre e 

humana.  

 Há, evidentemente, grande distância entre a sociedade real e atual, 

submetida ao fetiche da mercadoria, e a sociedade ideal, na qual os homens 

possam se reconhecer em sua humanidade. O exercício do pensamento negativo, 

em contraposição à afirmativa positivista da racionalidade tecnológica, representa o 

posicionamento dialético capaz de revelar as possibilidades alternativas de 

organização das relações entre os homens. 

 

2.3 – A INDÚSTRIA CULTURAL E SUA LÓGICA DE OPERAÇÃO 

 

 Os estágios de organização do modo de produção capitalista, da linha de 

montagem à acumulação flexível, representam reinvenções do sistema em busca da 

sua expansão e da prevenção de seu próprio esgotamento. O desenvolvimento 

capitalista ocorreu, historicamente, pelas modificações em suas formas tecnológicas 

e produtivas, mas também pela apropriação das consciências e pela conversão 

progressiva de elementos materiais e simbólicos em mercadoria. 

 A apropriação da cultura como mercadoria representou, portanto, mais uma 

etapa da organização capitalista rumo à sua expansão totalitária. No entanto, não 

bastou à economia de mercado a atribuição de valores de troca aos produtos 

culturais. Foi necessária a obtenção do consenso social em torno da cultura como 

mercadoria, assim como se fez imprescindível aos objetivos do capital a alienação 

do homem em relação à cultura singular, original e artística, a qual resiste à 

incorporação das racionalidades instrumental e tecnológica. 

 Os meios de comunicação, como peças sofisticadas da engrenagem 

capitalista, propagam a necessidade de consumo de produtos culturais. Tal 

necessidade não é, evidentemente, mobilizada por interesses primários, vitais ou 
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emancipatórios do ser humano, mas é induzida pela mídia. As necessidades em 

questão não são genuínas, mas artificiais. Não objetivam o atendimento às 

singularidades e particularidades da subjetividade, mas a satisfação do sistema 

capitalista, que reifica consciências. 

 A produção de necessidades artificiais pelos meios de comunicação é, no 

entanto, apenas um dos fatores que determinam o consumo de bens culturais. Há 

outro fator relevante nesse contexto: a industrialização da cultura, que se vê 

expropriada de seu caráter humano, original, estético e artístico. A singular obra de 

arte, destituída de sua particularidade, dá lugar à produção em série do artefato ou 

do produto cultural. Tal produto, seja ele um reality show veiculado pela televisão ou 

um jogo eletrônico, traz consigo as determinações industriais que o caracterizam 

como emblema das racionalidades instrumental e tecnológica. 

 Ao conjunto de procedimentos que expropriam o caráter artístico, sublime e 

singular da cultura, convertendo-a em mercadoria fabricada segundo diretrizes 

industriais, e induzem o consumo de bens culturais a partir de necessidades 

artificiais produzidas pelos meios de comunicação, dá-se o nome de Indústria 

Cultural. A expressão, apresentada por Adorno e Horkheimer quando da primeira 

publicação da Dialética do Esclarecimento, em 1947, reporta-se à cultura de 

massa, ou seja, àquela promovida pelos meios de comunicação e produzida através 

de mecanismos industriais. 

Para Adorno e Horkheimer (1985), a cultura de meados do século XX se 

expressa segundo a perspectiva da unidade entre o macrocosmo e o microcosmo. 

Assim, efetiva-se um modelo cultural alicerçado na “[...] falsa identidade do universal 

e do particular” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 114), promovida pelo 

capitalismo monopolista, que converteu o cinema e o rádio em negócios. O aspecto 

singular e artístico de tais veículos cedeu espaço à dimensão industrial, que deles se 

apropriou. Os meios de comunicação passaram a se autointitular indústrias 

comprometidas com o lucro monetário. Afirmou-se, desse modo, a forte presença da 

Indústria Cultural nas sociedades capitalistas. 

A Indústria Cultural fabrica bens padronizados que objetivam a satisfação de 

necessidades idênticas. Cria-se a farsa do atendimento a necessidades originais dos 

consumidores, quando, na verdade, se instala “[...] o círculo da manipulação e da 

necessidade retroativa, no qual a unidade do sistema se torna cada vez mais coesa” 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 114). Ocorre, então, o poder da técnica sobre 
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a sociedade, que, de fato, significa a supremacia dos economicamente poderosos 

sobre toda a sociedade (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). 

Assim, a Indústria Cultural fabrica necessidades artificiais que induzem o 

homem ao consumo e, nessa perspectiva, o objeto (a Indústria Cultural) adquire 

preponderância sobre as subjetividades. Mesmo sendo resultado de objetivações 

humanas, a industrialização da cultura se rende ao fetiche da mercadoria, entendida 

como expressão autônoma da racionalidade capitalista que instrumentaliza as 

relações materiais e simbólicas e relega a segundo plano o conteúdo humano da 

existência.  

A objetivação da Indústria Cultural sobre a sociedade ocorre na dependência 

de uma contrapartida subjetiva, intitulada por Adorno (1996) semiformação cultural. 

Tal expressão se refere à onipresente alienação das subjetividades. O espírito 

alienado, presente em todas as dimensões da vida humana, socializa um 

determinado modelo de formação cultural, que é, precisamente, a semiformação.  

A semiformação abrange a socialização dos homens na perspectiva da 

submissão ao status quo, que, de seu lado, se alicerça no fetiche da mercadoria. A 

cultura, desse modo, se desvincula de uma práxis transformadora e se converte em 

instrumento para a adequação das subjetividades à racionalidade veiculada pela 

Indústria Cultural. 

A experiência do sujeito na relação com os bens culturais se coisifica no 

consumo e descarta os seus aspectos humanos. Havendo no produto cultural a 

existência autônoma da mercadoria e a concomitante negação da humanidade, se 

afirma “a formação [...] que descansa em si mesma, absolutiza-se e acaba por se 

converter em semiformação” (ADORNO, 1996, p. 390). 

Na semiformação, “os conteúdos objetivos, coisificados e com caráter de 

mercadoria da formação cultural perduram à custa de seu conteúdo de verdade [...]” 

(ADORNO, 1996, p. 396). Essa formação apresenta, como resultado, a semicultura, 

a identificação, a adequação. A subjetividade singular, em sua originalidade, é 

submetida a “[...] uma sociedade virtualmente desqualificada pela onipotência do 

princípio da troca [...]” (ADORNO, 1996, p. 396).  

Devemos destacar que a semiformação não é uma formação pela metade, ou 

o meio do caminho para o alcance de um modelo ideal de formação. A 

semiformação significa o ajuste do sujeito à racionalidade posta, ao status quo, ao 

modo de produção capitalista hegemônico nas sociedades ocidentais. 
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O sujeito perfeitamente ajustado à racionalidade do capital não é mais o 

indivíduo, mas o pseudoindivíduo. Em tese, o indivíduo, na condição de sujeito, teria 

sua subjetividade singular objetivada na realidade social, o que, necessariamente, 

implicaria a obra de arte única, o pensamento autônomo, a crítica ao status quo. O 

pseudoindivíduo, ao contrário, tem sua subjetividade subsumida à padronização 

determinada pela racionalidade instrumental. Seu pensamento se converte em mera 

extensão do modo de operação do capital, sua lógica “particular” passa a ser 

idêntica à do fetiche da mercadoria. 

Zuin (1999) explica que a figura do pseudoindivíduo se concretiza quando a 

universalização do fetiche da mercadoria alcança as dimensões objetiva e subjetiva 

da existência, interditando ao sujeito a possibilidade de intervir na realidade social de 

modo reflexivo e autônomo. Esse sujeito, expropriado em sua crítica e singularidade, 

converte-se em pseudoindivíduo. A sociedade composta por pseudoindivíduos 

apresenta como símbolo de comportamento a busca do sempre idêntico, o 

conformismo, a subordinação ao caráter totalitário da Indústria Cultural. Nesse 

contexto, até mesmo a originalidade do bem material ou simbólico produzido pelo 

homem, que, em tese, permitiria a intervenção consciente do sujeito na realidade 

social, permitindo vislumbrar espaços ainda não dominados completamente pela 

supremacia da indústria sobre a cultura, dobra-se diante da atribuição do caráter de 

mercadoria ao objeto.  

Para Zuin (1999), o pseudoindivíduo se equivoca quando imagina se tornar 

senhor de suas ações em seus momentos fora do trabalho. O lazer, na sociedade 

capitalista, se transfigurou em extensão das operações padronizadas desenvolvidas 

nas fábricas. Os hits musicais e os filmes de ação reforçam os estereótipos que 

igualam o lazer ao trabalho. Nesse sentido, “a provável sensação de monotonia do 

pseudoindivíduo é facilmente compensada pela felicidade de se sentir integrado” 

(ZUIN, 1999, p. 75). 

O pseudoindivíduo, na sociedade capitalista, se julga emancipado e livre para 

fazer suas escolhas. No entanto, sua liberdade está restrita aos limites definidos 

pela racionalidade da economia de mercado e da Indústria Cultural. O sujeito é livre 

para consumir o que quiser, desde que esteja, necessariamente, consumindo. Em 

outras palavras: o consumo se coloca como obrigatório, restando ao indivíduo a 

“liberdade” de adquirir este ou aquele produto. É como se o sujeito recitasse para si 
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próprio o mesmo poema: “tu és livre para consumir o que quiseres, desde que 

escolhas algo e pagues por isso”. 

A criação do pseudoindivíduo não era objetivo das transformações ocorridas 

quando da transição do feudalismo para o capitalismo burguês. A promessa do 

sistema capitalista era a da emancipação e da liberdade do homem. Era o que se 

esperava do movimento que aliou os operários à burguesia e culminou na 

Revolução Francesa. O homem, aprisionado ao modelo agrário e conservador do 

feudalismo, enxergou na ascensão da burguesia uma oportunidade singular de 

desenvolvimento social, cultural, econômico e político. No entanto, a realidade do 

capitalismo burguês significou uma mudança de forma que preservou o conteúdo da 

dominação. Ao invés de se curvar aos senhores feudais, ao clero e à nobreza, o 

homem se submeteu à exploração econômica por parte dos detentores dos meios 

de produção. A formação para a crítica, para a autonomia e para a liberdade, 

necessária a um projeto de emancipação, foi substituída pela semiformação, que 

integra sujeitos à racionalidade do capital. 

A expectativa não confirmada da emancipação do homem, prometida pelo 

capitalismo e pela ideologia liberal de respeito à individualidade e à igualdade, 

implicou a submissão do sujeito ao fetiche da mercadoria. A esse respeito, Zuin 

(1999) afirma que, nas sociedades capitalistas, que sempre se colocaram como 

instâncias máximas do esclarecimento, as pulsões insatisfeitas se submetem aos 

desejos consumistas. Os homens, que ao menos em tese são iguais diante do 

sistema capitalista, uma vez que suas origens sociais não interessam à economia de 

mercado, se consolidam como consumidores e, desse lugar, se distanciam do 

controle de suas potencialidades e autonomia, sendo subsumidos ao fetiche da 

mercadoria produzida pelos próprios seres humanos. 

A racionalidade do capital, como sistema de organização do mundo e das 

relações nele existentes, aprisionou o homem nos limites determinados pelo 

produtivismo e pelo pragmatismo. O critério para reconhecimento da verdade não se 

estabeleceu nas dimensões humanas das relações, mas na utilidade dos bens 

materiais e simbólicos e em seu caráter funcional à organização do sistema 

capitalista de produção e distribuição de mercadorias. A desumanização das 

relações de produção ultrapassou as fronteiras do trabalho e se apropriou da vida 

humana em outras esferas, como as da convivência social e do lazer. Os espaços 

para as experiências da vida foram tomados do homem pelo capital. 
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Alguns exemplos ilustram a absorção totalitária do lazer pela Indústria Cultural 

e pela racionalidade pragmática e produtivista do capital. Os pacotes turísticos 

induzem os sujeitos à adesão ao utilitarismo e à padronização de ações típicas da 

linha de montagem fabril. As agências de viagens, por meio da publicidade, 

propagam a importância das viagens e a necessidade de os sujeitos visitarem o 

maior número possível de atrações no menor tempo possível. Pacotes de viagens 

oferecem ao turista atividades sequenciais que obedecem à lógica do rendimento na 

dependência do tempo. Trata-se de visitar diversos monumentos históricos e/ou 

praias paradisíacas em um único dia, sob o argumento do máximo aproveitamento 

do tempo. O critério de qualidade da experiência turística, nesse contexto, se 

desloca para o viés quantitativo, o que impõe obstáculos à experiência fundada na 

contemplação e na fruição plenas. Fatigado, o turista se relaciona com a natureza e 

com as edificações humanas segundo a ótica fragmentária que, quando muito, lhe 

permite o registro fotográfico do momento efêmero.  

O lazer é uma das dimensões da cultura cooptadas pela Indústria Cultural, 

não a única. O domínio da cultura industrializada e padronizada alcança outras 

esferas da vida humana, como a política, a arte, a religião e a intimidade privada. A 

expansão dessa dominação precisa ser revista e atualizada também sob o ponto de 

vista cronológico, uma vez que a teoria da Indústria Cultural data de 1947, por 

ocasião da primeira publicação da Dialética do Esclarecimento por Adorno e 

Horkheimer. Dos anos 40 do século passado para a contemporaneidade ocorreram 

inúmeras mudanças de ordem política, econômica, social e cultural em todo o 

planeta. O mundo globalizado não é o mesmo de setenta anos atrás, e as mudanças 

não se restringiram à internacionalização do capital e ao desenvolvimento do 

mecanismo da acumulação flexível, pois alcançaram dimensões diversificadas da 

vida humana. A manipulação das consciências – ou a reificação das subjetividades – 

coordenada pela Indústria Cultural se revela atual e intensificada por um agravante: 

o desenvolvimento de um aparato tecnológico inexistente quando da formulação do 

conceito por Adorno e Horkheimer. Nesse sentido, podemos dizer que o 

desenvolvimento tecnológico sofisticou o modus operandi da Indústria Cultural e a 

fortaleceu no mundo contemporâneo. Sua lógica de operação, voltada para a 

produção e a instrumentalização da cultura a serviço do consumo e da acumulação 

do capital, é a mesma de meados do século XX, mas conta, hoje, com meios mais 

refinados para o alcance dos mesmos fins. 
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Adorno e Horkheimer (1985), ao se referirem à década de 40 do século 

passado, disseram que os monopólios culturais eram frágeis se comparados aos 

setores industriais fundamentados na química, na eletricidade, no petróleo e no aço. 

As produções cinematográficas se submetiam ao poder dos bancos, enquanto o 

rádio se dobrava diante da indústria elétrica. A televisão, enquanto síntese do rádio 

e do cinema, representava a uniformização técnica dos meios de comunicação, 

propagadores do conteúdo unidimensional a ser consumido igualmente por todos. 

Duarte (2008) traz a crítica de Adorno e Horkheimer à industrialização da 

cultura para a contemporaneidade. Para o autor, a análise contida na Dialética do 

Esclarecimento permanece atual, ainda que os modelos de organização do capital 

tenham sido modificados durante a segunda metade do século XX e os primeiros 

anos do século XXI. Assim, a atual Indústria Cultural assume dimensões globais, o 

que contrasta com o “modelo clássico” dos intelectuais de Frankfurt. O autor afirma 

que a “Indústria Cultural global” está inserida no contexto da mundialização do 

capitalismo, conduzida, sobretudo, pelos Estados Unidos a partir da queda da União 

Soviética, na transição dos anos 1980 para os 1990. Os instrumentos de reprodução 

da Indústria Cultural são também outros, pois ao rádio, ao cinema e à televisão se 

associaram20 a Internet, os conglomerados da indústria eletrônica, as empresas de 

hardware e as operadoras de telefonia e TV a cabo. 

Duarte (2007) apresenta um conceito sobre a Indústria Cultural que extrapola 

fronteiras temporais. Para o autor, a expressão designa um sistema de controle e 

distribuição de informações através dos meios de comunicação que converte a 

cultura em um campo de exploração econômica, administrado de cima para baixo e 

voltado para a produção de lucro e para a adesão alienada do público ao sistema 

capitalista. Duarte (2008) entende que aspectos econômicos, ideológicos e estéticos 

evidenciam a atualidade do conceito. No plano da economia, a Indústria Cultural não 

mais se submete aos setores energéticos, químicos e siderúrgicos; ao contrário, a 

manipulação da cultura, em escala global, se tornou independente e até subjugou 

segmentos industriais tradicionais. Um exemplo disso é a apropriação de empresas 

                                                           
20 O termo “associaram”, conforme utilizado no texto, comporta duplo sentido. Por um lado, significa o 
ato de agregar a, uma vez que novos equipamentos eletrônicos passaram a dividir espaço com 
aparelhos tecnológicos pioneiros; por outro lado, a associação remete à fusão entre empresas e à 
incorporação de várias delas por conglomerados das áreas eletrônica e de comunicações, em virtude 
dos processos globais de expansão do capital. 
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convencionais de produção de cultura para as massas por conglomerados 

transnacionais de hardware eletrônico. 

No âmbito da ideologia da Indústria Cultural que se objetiva na realidade 

atual, subjuga consciências e aliena sujeitos, merecem destaque dois mecanismos 

de incorporação de pessoas e da sociedade ao fetiche da mercadoria: a 

manipulação retroativa e a expropriação do esquematismo kantiano. A manipulação 

retroativa faz com que os sujeitos pensem que estão escolhendo no mercado os 

produtos que desejam, quando, na verdade, pesquisas e indicadores sociais e 

culturais determinam as ofertas de mercadorias de acordo com as preferências de 

consumo das pessoas. Isso significa que, antes da aspiração social em relação a 

determinado produto, o mercado já se mobiliza para disponibilizar mercadorias 

adequadas aos perfis culturais previamente analisados. A liberdade, nesse contexto, 

se torna relativa. 

Duarte (2008) conceitua manipulação retroativa como 

[...] um mecanismo, de acordo com o qual os consumidores se convencem 
de que estão escolhendo o que verdadeiramente desejam, quando, na 
verdade, recebem o que “pensam” que querem, de acordo com resultados 
de pesquisas de opinião previamente realizadas, a partir dos quais são 
detectadas tendências psicossociais latentes que norteiam a elaboração da 
oferta de mercadorias culturais de uma temporada (DUARTE, 2008, p. 
102). 

 

 A tese da manipulação retroativa, a nosso ver, guarda estreita relação com a 

falsa identidade entre o singular e o universal, entre as particularidades subjetivas 

existentes no íntimo do indivíduo e as condições objetivas da Indústria Cultural 

depositadas na realidade. Um produto cultural submetido ao processo de fabricação 

padronizada e convertido em mercadoria é adquirido por pessoas que julgam estar 

exercendo um direito de escolha de fundamentação liberal, calcadas na liberdade e 

na individualidade. Tal direito, ao menos em tese, significaria a expressão autônoma 

da subjetividade, ou, em outras palavras, a manifestação da expressão do sujeito 

em sua singularidade. Ocorre, no entanto, que a singularidade do sujeito está 

expropriada tanto no momento da escolha do produto cultural, quanto no momento 

da fabricação do artefato industrializado, submetido que está à lógica do cálculo e da 

fórmula operada pela racionalidade instrumental contida nas máquinas industriais. 

 A racionalidade da Indústria Cultural, ao substituir a singularidade da obra de 

arte pela padronização do artefato industrializado, busca a naturalização de normas 

de comportamento funcionais à organização do sistema capitalista. A racionalidade 
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em questão prevê a supremacia do objeto sobre o sujeito, da Indústria Cultural sobre 

o consumidor. O sujeito que consome realiza esse ato não em função de 

necessidades subjetivas de foro íntimo, mas movido pela propaganda veiculada nos 

meios de comunicação. A consciência do sujeito, reificada pela racionalidade da 

Indústria Cultural, se objetiva na forma da adequação ao status quo, que se 

fundamenta no consumo que promete, mas jamais cumpre, a promessa da 

felicidade. 

 Adorno e Horkheimer (1985) iluminam esse ponto quando afirmam a 

dominação dos homens, a sua alienação em relação aos objetos e a reificação das 

consciências como condições para o direcionamento do ser humano para o que 

deseja a racionalidade instrumental: a adesão ao projeto capitalista considerado 

como “naturalmente universal”. Os sistemas de produção material e cultural 

adequam o comportamento do homem à lógica do mercado, que absolutiza o fetiche 

da mercadoria como algo natural e desejável.  

 A Indústria Cultural, em sua caricatura, parece nos dizer: “consumir é preciso, 

viver não é preciso”. O consumo atende às necessidades do capital, enquanto a 

plenitude da vida atenderia às necessidades humanas, espirituais, simbólicas e 

materiais. O foco da Indústria Cultural na aquisição de bens culturais é 

instrumentalizado pela publicidade e pelos meios de comunicação, os quais 

associam os mais diversificados produtos à conquista fictícia de poder, status, 

vitalidade e felicidade. As promessas jamais se cumprem, pois à negação da 

realização do desejo do sujeito corresponde sua escravização, que o impelirá a 

buscar mais e mais o que em tempo algum alcançará: a felicidade pela via do 

consumo.  

 Os mecanismos da Indústria Cultural recorrem também a outro artifício, a 

expropriação do esquematismo kantiano. O esquematismo pressupõe a capacidade 

cognitiva de submeter casos específicos a regras gerais. Trata-se de uma correta 

aplicação das regras e não do mero conhecimento sobre elas. Nesse sentido, 

a parte da doutrina transcendental da faculdade de julgar, que trata das 
condições sensíveis sob as quais as categorias – ou conceitos puros do 
esclarecimento – podem se referir a objetos externos, é chamada por Kant 
de “esquematismo dos conceitos puros do entendimento” e é de 
indispensável utilidade para a crítica da indústria cultural proposta por 
Adorno e Horkheimer (DUARTE, 2007, p. 53). 

 

Kant (2001), ao discorrer sobre os conceitos puros do entendimento na 

Crítica da Razão Pura, diz: 
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Em todas as subsunções de um objeto num conceito, a representação do 
primeiro tem de ser homogênea à representação do segundo, isto é, o 
conceito tem de incluir aquilo que se representa no objeto a subsumir nele; 
é o que precisamente significa esta expressão: que um objeto esteja 
contido num conceito (KANT, 2001, p. 207). 

 

Para Kant (2001), os esquemas dos conceitos puros do entendimento são 

procedimentos absolutamente necessários ao alcance da significação, 

compreendida como a atribuição de um conceito que se relacione ao objeto. As 

categorias, nesse contexto, submetem os fenômenos a regras gerais que permitem 

uma adequada conceituação dos objetos. 

A expropriação do esquematismo kantiano é funcional à Indústria Cultural por 

retirar do sujeito a capacidade de relacionar dados empíricos a conceitos 

fundamentais do conhecimento. Aos fundamentos do conhecimento apropriados 

pelo sujeito devem se reportar os elementos que constituem a realidade sensível e 

que são percebidos pelo mesmo sujeito. Os objetos e os fenômenos captados pelos 

sentidos, nesse contexto, são interpretados a partir das categorias do conhecimento 

possuídas pelo sujeito. No entanto, a Indústria Cultural realiza, na subjetividade, a 

adequação do mundo sensível à racionalidade capitalista posta. 

 A esse respeito dizem Adorno e Horkheimer (1985): 
 

a função que o esquematismo kantiano ainda atribuía ao sujeito, a saber, 
referir de antemão a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é 
tomada ao sujeito pela indústria.  O esquematismo é o primeiro serviço 
prestado por ela ao cliente (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 117). 

 

 O exposto permite-nos compreender o modo de operação da Indústria 

Cultural em busca da adequação das subjetividades ao todo. A Dialética do 

Esclarecimento (1985) expõe o caráter totalitário da Indústria Cultural, que, na 

abrangência da produção de cultura para o consumo, reifica subjetividades e 

conforma singularidades à pretensa universalidade do capital. A aspiração do sujeito 

passa a ser a aspiração do objeto, vez que o último se apossa do mecanismo de 

apreensão da realidade do primeiro ao expropriar dele o esquematismo kantiano. 

 Duarte (2007) afirma que a citada expropriação, “[...] no caso específico do 

cinema, foi a invenção do filme sonoro nos anos 1920, a qual permitiu que a 

mercadoria cultural se tornasse mais e mais um prolongamento da vida cotidiana e 

dela não se distinguisse mais” (DUARTE, 2007, p. 56). Segundo Adorno e 

Horkheimer (1985), o filme e outros produtos culturais adestram o sujeito ao 

interditar o livre exercício da sua intelectualidade. A adequação do consumidor 
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cultural à realidade exposta pelo produto é imediata. A constituição objetiva do filme, 

por exemplo, exige da platéia conhecimentos específicos e capacidade de 

observação, mas veta ao espectador a singularidade da atividade intelectual sob 

pena da perda da rápida sequência de ações que se desenvolvem diante dos seus 

olhos.  

 Duarte (2008) traz esse debate para a contemporaneidade ao afirmar que as 

transformações pelas quais passou o mundo nas últimas décadas viabilizaram um 

maior entendimento sobre a Indústria Cultural, que, no entanto, não retirou dela o 

efetivo poder relativo à subordinação de consciências. O autor diz que a hipertrofia 

da expropriação do esquematismo kantiano ampliou seu raio de ação rumo à 

estética. Nesse sentido, a composição estética dos atuais produtos culturais se 

reveste de caráter ideológico e passa a representar o “estilo” a ser produzido e 

consumido. 

 A evolução da imagem, se considerarmos a transição do cinema antigo para a 

atual “realidade virtual” disponibilizada pelos meios digitais, praticamente 

impossibilita a distinção entre a aparência do produto cultural e o real. Nesse caso, a 

expropriação do esquematismo kantiano talvez nem se faça mais necessária, pois o 

sistema de dominação de consciências passa a agir “fisicamente” na construção das 

percepções (DUARTE, 2008). 

 A racionalidade da Indústria Cultural exerce seu poder de forma ainda mais 

intensa na contemporaneidade, desde que o desenvolvimento de novas tecnologias 

de comunicação diversificou os instrumentos necessários à manipulação das 

subjetividades. Se, em grande parte do século XX, a Indústria Cultural era 

instrumentalizada pelo rádio, pelo cinema e pela televisão, a transição para o novo 

milênio acrescentou aos anteriormente existentes novos meios de produção e 

distribuição da cultura, como a Internet, os celulares inteligentes (smartphones), a 

TV por assinatura, os aparelhos digitais, os sistemas de acesso remoto (sem fio ou 

wireless) e os jogos eletrônicos disponibilizados em diferentes plataformas. 

 Tais recursos tecnológicos apresentam um detalhe importante, que modifica a 

conjuntura – mas não a estrutura - da relação do sujeito com a Indústria Cultural: 

trata-se do advento da interatividade entre o sujeito (espectador, ouvinte, usuário, 

jogador) e o equipamento eletrônico. Parece-nos que a abertura de novas 

possibilidades de comunicação em “via dupla”, entre o sujeito e o objeto, representa 

apenas um artifício de manipulação de subjetividades à disposição da Indústria 
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Cultural, uma vez que o comando de padrões de utilização do sistema permanece 

nas mãos da racionalidade tecnológica depositada nos aparelhos eletrônicos, o que 

restringe a “movimentação” e a possibilidade de criação do sujeito aos limites 

definidos pela própria racionalidade em questão. 

 Essas tendências ganham concretude na vida cotidiana e passam a constituir 

o sujeito. Assim, as experiências do sujeito diante da racionalidade iluminam as 

questões acerca da relação dos adolescentes com a racionalidade contida nos jogos 

eletrônicos. 

 

2.4 A RACIONALIDADE DOS JOGOS ELETRÔNICOS 

 

Os depoimentos dos adolescentes entrevistados revelam os nexos 

constitutivos da racionalidade dos jogos eletrônicos, que pode ser tomada a partir de 

cinco tópicos principais: as etapas sucessivas rumo à vitória, a organização através 

de regras e padrões de funcionamento pré-determinados, as limitações para o 

exercício da criatividade, a reprodução das normas de comportamento da sociedade 

capitalista e a exigência de adequação. 

 

2.4.1 As etapas sucessivas rumo à vitória 

 

Segundo os adolescentes entrevistados, os jogos eletrônicos são geralmente 

organizados em fases sucessivas que culminam em vitórias finais. Dessa maneira, 

cada etapa dos jogos representa um triunfo parcial que se constitui em pré-requisito 

para o alcance de uma conquista definitiva, assim rotulada até que uma nova 

experiência diante do jogo eletrônico seja repetida. A esse respeito, verificamos que 

onze dos vinte adolescentes entrevistados, distribuídos em ambos os gêneros e em 

ambas as escolas, destacam as fases, os desafios e os objetivos como os aspectos 

de que mais gostam nos jogos eletrônicos. 

A existência de etapas consecutivas como condição para o alcance da vitória 

nos jogos eletrônicos torna perceptível a similaridade destes com os padrões de 

organização da fábrica que emergiram da Revolução Industrial: a linha de montagem 

da indústria moderna pressupõe a sucessão de fases de produção que respondem 

pelo produto final (o artefato revestido do valor de troca consubstanciado na 

mercadoria). O jogo eletrônico traz consigo, portanto, uma racionalidade produtivista 
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e pragmática que habita a linha de automação industrial e também a cadeia 

mercantil que, da produção ao consumo, passando pela distribuição, possui 

compromisso prioritário com o acúmulo do capital.  

De modo análogo à racionalidade do capital, o jogo determina a superação de 

etapas como condição pragmaticamente comprometida com o resultado final (o 

produto) em detrimento do processo. O jogo apresenta etapas e um resultado final 

submetidos a um procedimento racional que coloca as primeiras como meios e o 

segundo como fim. 

Os depoimentos dos adolescentes21 demonstram a valorização dos desafios e 

da vitória como nexos constitutivos da racionalidade que organiza o jogo eletrônico: 

  (O que eu mais gosto é) quando é mais difícil. Quando tem desafio. 
Sempre gostei muito de desafio. É, minha mãe também fala isso bastante, 
que desde que eu era pequena eu gosto muito de ficar desafiando, de 
jogar, de competir. É, eu não paro até conseguir. (Ingrid, Escola 
Relâmpago). 

 

Deixa eu ver… O que eu mais gosto é quando eu ganho; o que eu menos 
gosto é quando eu perco! (Luciana, Escola Trovão). 
 

Ah, deixa eu ver... Ansiedade (é o que sinto)! Assim, na hora em que você 
está chegando na linha de chegada, mas tem outro carinha chegando 
antes de você... Aí, você tem que acelerar mais do que o outro para chegar 
primeiro. (Marcos, Escola Trovão). 

 

 A vitória almejada pelos jovens jogadores depende do domínio da técnica e 

esta última representa condição para a superação de fases e desafios previstos no 

enredo dos jogos eletrônicos. Etapas, técnica e vitória constituem a competitividade 

que habita o imaginário dos adolescentes e o funcionamento do jogo eletrônico, 

sempre na perspectiva da supremacia do produto sobre o processo. De acordo com 

Marcuse (1979), a irracionalidade da sociedade capitalista prioriza a produtividade, 

que obstrui o desenvolvimento humano. Nesse contexto, o resultado final torna-se 

mais importante que o processo e negligencia este último. A obsessão pelo alcance 

do objetivo final relega a construção do processo a um segundo plano e esse é um 

argumento válido para explicar tanto a ansiedade do adolescente que quer “bater o 

jogo” quanto o modus operandi da economia mercantil, que visa o acúmulo do 

capital. A universalização do pragmatismo produtivista da racionalidade técnica a 

serviço do capital opera nas esferas da fábrica e da administração das emoções e 

preferências do adolescente que se senta diante do jogo eletrônico. Instala-se, 

                                                           
21

 Os nomes legítimos dos entrevistados foram substituídos por codinomes, com o intuito de 
assegurar o respeito à sua identidade e privacidade. 
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assim, o totalitarismo que circunscreve a vida do homem, no trabalho e no lazer, aos 

princípios racionais que emanam do objeto e reificam o sujeito. 

A valorização dos fins em relação aos meios, ou do produto sobre o processo, 

simboliza a produtividade constitutiva da racionalidade tecnológica. Nesse contexto 

de predominância da técnica, os indivíduos se reconhecem na realidade objetiva que 

lhes é imposta e nela buscam satisfação, o que nos parece ser a condição que 

experimentam os adolescentes diante dos jogos eletrônicos. Compreendemos que o 

reconhecimento imediato e aparente é, na verdade, falso, por ser imposto pela 

racionalidade tecnológica que constitui o jogo eletrônico. Nesse sentido, a alienação 

dos jogadores persiste e é intensificada pela dimensão de totalidade e 

unidimensionalidade que, de acordo com Marcuse (1979), absorve as singularidades 

e os sujeitos. 

A produtividade dependente da divisão do processo em etapas sucessivas é 

típica da racionalidade da técnica e atinge a organização da sociedade como um 

todo e o funcionamento dos jogos eletrônicos em particular nos respectivos 

contextos da produção de mercadorias e da busca da vitória. A razão, nesse 

formato, converteu-se em instrumento que, funcionalizado, controla todas as 

instâncias da produção material. Percebe-se, então, que a lógica de automação, 

composta por etapas e procedimentos padronizados, ultrapassa os limites da fábrica 

e se apropria da vida humana em seus momentos privados e de lazer.  

 

2.4.2 A organização através de regras e padrões de funcionamento pré-

determinados 

 

Se as etapas dos jogos eletrônicos são caminhos previamente definidos para 

a busca do êxito, os limites “lícitos” das ações desenvolvidas pelo jogador nesse 

percurso estão também delineados a priori. Os jogos eletrônicos funcionam e se 

organizam de acordo com um conjunto de regras pré-estabelecidas, que 

representam um sistema ao qual o jogador deverá se adequar. 

Alguns depoimentos dos adolescentes ilustram a racionalidade contida no 

jogo eletrônico e as exigências de cumprimento dos procedimentos estabelecidos e 

da busca pela vitória, conforme transcrições literais a seguir: 

É, mas assim, é um jogo... A gente não pode mudar... é, fazer o quê? Ou 
você é bom e consegue passar ou, então, não tem jeito! (Mateus, Escola 
Relâmpago). 
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  Porque no jogo já vem tudo pronto, os bonecos já vêm, você não cria nada, 
você só joga. (Luciana, Escola Trovão). 

 

Agora, o que eu não gosto é que a gente mata as pessoas e... fugir da 
polícia. Aí, é ruim, porque a gente não mata por querer. Eles ‘caça’ 
(provocam brigas) com a gente e aí, a gente tem que matar eles também, e 
aí... é ruim. Eles ‘caça’ briga com a gente... Eles começam atirando na 
gente... Aí, a gente vai lá e tem que matar eles senão a gente morre. 
(Stela, Escola Trovão). 
 

Aí, não tem esse negócio de criatividade: “ah, vou fazer isso aqui que isso 
aqui fica mais fácil”. Tem que seguir as regras do jogo para conseguir 
passar. (Ítalo, Escola Trovão). 
 

Os depoimentos dos entrevistados indicam que o jogo possui um conjunto de 

normas, regras e procedimentos pré-estabelecidos definidores do único caminho 

para a superação das fases. Assim, o jogador que optar por seguir uma estratégia 

não prevista pela racionalidade do jogo fatalmente não alcançará a vitória, meta 

principal nas falas de vários jovens jogadores. Algumas atitudes são requisitadas 

pela racionalidade do jogo, ainda que contrariem a vontade do jogador. A situação 

mais emblemática a esse respeito é a do jogador cujo personagem tem a 

“obrigação” de matar um personagem inimigo, sob pena de morrer primeiro se não o 

fizer. 

Os adolescentes foram indagados a respeito de suas concordâncias e/ou 

discordâncias em relação à seguinte frase: “o jogo tem regras definidas e cabe ao 

jogador segui-las”. Em geral, os jogadores concordam com tal afirmativa e justificam 

seus pontos de vista da seguinte forma: expressando a importância das regras para 

a organização do jogo e ressaltando, de modo cristalizado, que o jogo “tem que ser 

assim”, o que indica o disciplinamento social inserido na racionalidade dos jogos 

eletrônicos.  A concordância dos entrevistados com o sistema de regras dos jogos 

extrapola os limites do consentimento diante do disciplinamento social e evidencia 

algo substancial acerca da essência da racionalidade contida no próprio jogo e no 

cotidiano da sociedade: a existência de normas e padrões que organizam as 

dinâmicas lúdicas e sociais e que transparecem como elementos naturais e 

inerentes aos contextos citados. 

A naturalização das normas e padrões sociais é fundamental à compreensão 

do fenômeno da semiformação. Segundo Adorno (1996, p. 399), “[...] os conteúdos 

objetivos, coisificados e com caráter de mercadoria da formação cultural perduram à 

custa de seu conteúdo de verdade [...]”. A racionalidade existente nos jogos 
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eletrônicos se insere nesse quadro petrificado, em que normas e regras se 

subordinam ao fetiche da mercadoria. Os padrões para a organização do jogo 

eletrônico são, portanto, manifestações localizadas de uma racionalidade que atinge 

de modo totalitário as sociedades capitalistas. Nessa forma particular de 

organização da razão – a racionalidade instrumental que se pretende universal –, 

estão contidas as bases para a experiência semiformativa, que se concretizará ou 

não na dependência do grau de autonomia e crítica das subjetividades diante do 

jogo eletrônico ou em outras circunstâncias sociais e culturais. 

As regras dos jogos eletrônicos, padronizadas e concebidas acima do poder 

de escolha dos sujeitos que jogam, representam meio para a adequação das 

subjetividades à racionalidade instituída. Nega-se, assim, a humanidade, e se 

estabelece a preponderância do aparato tecnológico sobre o sujeito. 

Sabemos, no entanto, que regras e procedimentos determinantes para 

condutas são construções históricas da humanidade e não substâncias neutras da 

natureza que “sempre estiveram onde estão”. A racionalidade organizadora das 

relações de produção e consumo nas sociedades capitalistas é fruto de construção 

humana que, por (muitas) vezes, se impõe, na condição autônoma de fetiche, às 

relações sociais e políticas do cotidiano dos indivíduos. Trata-se da imposição da 

técnica e da instrumentalização do ser humano a serviço do capital, o que atinge de 

forma totalitária as diversas dimensões da vida do indivíduo. Nesse sentido, a 

racionalidade do jogo eletrônico representa um emblema dos princípios contidos na 

forma de razão que controla a sociedade de modo mais amplo. 

As regras e procedimentos padronizados existentes nos jogos eletrônicos são 

normas que se inserem no âmbito da racionalidade pragmática, que, segundo 

Adorno e Horkheimer (1985), renuncia à crítica e promove a substituição do 

conteúdo pela forma, do conceito pela fórmula e da causa pela regra. A 

racionalidade instrumental se alicerça no saber-poder que, no caso dos jogos 

eletrônicos, está vinculado ao domínio da técnica. 

Os jogadores que dominam a técnica são aqueles que alcançam êxito nos 

jogos eletrônicos ou, em outras palavras, os jogos estabelecem o domínio da técnica 

como condição essencial para o ato de bem jogar. Dessa forma, o jogo reproduzido 

no computador, no videogame ou no tablet expressa a supremacia do aparato 

técnico que mantém e amplia a própria razão tecnológica. De acordo com Marcuse 

(1979), a racionalidade tecnológica se reveste de formato totalitário ao dirigir as 
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atitudes, habilidades e aspirações individuais e, nesse contexto, o jogo eletrônico 

pode ser considerado um emblema dessa racionalidade. Ainda segundo Marcuse 

(1979), a tecnologia não pode ser separada do uso que lhe é conferido, pois a 

sociedade tecnológica impõe uma dominação que opera no conceito e na 

elaboração das técnicas. Um adolescente de doze anos de idade depara-se, ao se 

sentar diante do computador para um jogo eletrônico, com a pura expressão do 

poder da técnica, que não foi programada por ele e cujo conceito não contou com 

suas contribuições. A racionalidade do jogo estava posta a priori, antes que o 

jogador pudesse travar seu primeiro contato com a tela que apresenta o mundo 

virtual. Isso indica que a racionalidade instrumental fabrica homens que se alienam 

da realidade sobre a qual exercem o poder (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). Se, 

algum dia, o homem dominou a natureza por meio da técnica, esta última, na 

condição de racionalidade e fetiche, se converteu em fator que opera a dominação 

do próprio homem. Trata-se do ajuste do ego à realidade, da supremacia da 

racionalidade da técnica que ordena as vidas e as relações, da predominância do 

todo sobre o singular (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). 

 

2.4.3 As limitações para o exercício da criatividade 

 

Ainda a respeito dos procedimentos que constituem a racionalidade do jogo 

eletrônico, um de nossos entrevistados, Ítalo (Escola Trovão), expressou-se: “então, 

se tem regras, aí não bagunça; só que você tem regras, aí você não pode ser 

criativo.” Esse adolescente reconhece que as regras limitam a criatividade, mas 

coloca os padrões de organização e funcionamento dos jogos eletrônicos, 

viabilizados pelas regras, acima das possibilidades criativas.  

O exercício da criatividade foi o tema da questão número seis do bloco B, que 

indagou os adolescentes da seguinte forma: “Os jogos eletrônicos te dão 

oportunidades para criar algo (para ser criativo)?” As respostas dos jogadores a 

essa questão revelam dados interessantes a respeito da racionalidade que 

caracteriza os jogos eletrônicos: em sua maioria, e de forma independente dos 

recortes de escola e gênero, os adolescentes dizem que os jogos eletrônicos 

permitem a realização de atos criativos. No entanto, as formas de criatividade 

apontadas são aparentes, dado que consistem em realizações delimitadas pelos 

jogos, como nos casos de composições de personagens a partir de um “menu” pré-
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determinado e da realização de estratégias em jogos de ação, também circunscritas 

às possibilidades existentes na dinâmica dos próprios jogos. Em síntese: os 

fenômenos do bloqueio da criatividade e da “falsa criatividade” predominam na 

análise dos depoimentos dos adolescentes. Denominamos “falsa criatividade” as 

manifestações de escolha rigidamente determinadas pela organização do jogo. 

Nesse contexto, consideramos que definir a cor de um carro a partir de uma lista 

padronizada de opções não representa um exercício autêntico e autônomo de 

criatividade. 

Algumas respostas dos entrevistados, transcritas abaixo, ilustram a “falsa 

criatividade”:  

Criar coisas novas dentro do jogo? Uai, no esporte, sim, porque você pode 
criar um time só seu, um time seu que você montou, você escolhe os 
jogadores... E também posso... e também posso no de luta... é, formar o 
meu lutador, e também no de tiro também, eu posso colocar... montar o  
guerrilheiro: aparência física, arma, essas coisas. (Demerval, Escola 
Relâmpago). 
 

Mas acho que no Mário
22

 tem a criatividade de você, tipo... deixa eu 
pensar... deixa eu lembrar o jogo. É, no Mário a gente sempre tem que 
estar pulando, sempre tem que estar pulando os bichinhos, essas coisas... 
Aí, a gente tem que saber para que lugar que a gente vai, se a gente não 
souber a gente não vai passar... virar o jogo. Aí, a gente tem que passar 
mesmo é no meio, você não pode ir pra cá nem pra cá. Então, eu acho que 
tem que ter a criatividade de você pensar, de você parar pra pensar pra 
você ir, porque senão você não consegue passar de fase. (Stela, Escola 
Trovão). 
 

De certa forma sim, porque são... são vários jogos que eles colocam coisas 
irreais. Claro que tem jogos reais, mas, por exemplo, o do Mário... O do 
Mário, ele tem uma plantinha que sobe igual à do João Pé de Feijão, isso 
é, igual à do João Pé de Feijão... ele sobe até o céu, e, depois, ele vai 
pegando umas moedinhas. Então eu... de certa forma, sim, realmente eles 
aumentam nossa criatividade com coisas inexistentes. (Aline, Escola 
Relâmpago). 

 

Gabriel (Escola Trovão) identifica o exercício criativo na montagem de 

equipamentos em jogos de guerra: segundo ele, alguns desses equipamentos são 

apresentados em versão definitiva, mas, em outros casos, há margem para 

modificações por parte do jogador.  

Outros entrevistados apontam para a impossibilidade de manifestação da 

criatividade nos jogos eletrônicos: Luciana (Escola Trovão) diz que as pessoas nada 

                                                           
22

 Mário é o nome de uma série de jogos eletrônicos da Nintendo (empresa da área de 
entretenimento). Trata-se de uma série de videogame muito vendida. O personagem central, Mário, já 
apareceu em inúmeros jogos desde sua criação: nos gêneros de lutas, quebra-cabeças, esportes, 
corridas e representação de papéis. No Reino dos Cogumelos, Mario é um encanador italiano que 
repetidas vezes busca resgatar a Princesa Peach do vilão Bowser. 
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criam, apenas jogam; Ingrid (Escola Relâmpago) diz que os jogos eletrônicos, ao 

contrário dos livros, não estimulam a criatividade; Ítalo (Escola Trovão) se julga 

criativo, mas não consegue imaginar novas possibilidades em função das regras, 

que determinam o único caminho a ser seguido em busca da vitória. 

A montagem da aparência de um guerrilheiro e a escolha dos jogadores de 

um time, apontadas como possibilidades criativas por Demerval (Escola 

Relâmpago), na verdade apenas traduzem opções delimitadas pela racionalidade do 

jogo. Isso significa uma experiência fundamentada na “falsa criatividade”. A mesma 

denominação é válida para os movimentos realizados por Stela (Escola Trovão) no 

jogo Mário, que se aproximam muito mais dos conceitos de destreza e habilidade 

motora que de alguma forma de criatividade. Por fim, a exposição de enredos 

fictícios como instrumentos para a promoção da criatividade, como pretende Aline 

(Escola Relâmpago), não se sustenta em função da posição contemplativa do sujeito 

(o jogador) diante do objeto (o jogo), que executa ações a partir de uma 

programação pré-determinada. 

Por outro lado, adolescentes como Ingrid (Escola Relâmpago), Luciana e Ítalo 

(ambos da Escola Trovão), conforme exposto, expressam a impossibilidade do 

exercício da criatividade diante da rigidez das regras e procedimentos previstos nos 

jogos eletrônicos. Essa constatação revela, para além do entendimento dos 

entrevistados, os padrões de organização e funcionamento que expressam a 

racionalidade do artefato tecnológico na forma de jogo. 

A adequação da criatividade, ou a sua conformação aos limites do jogo, 

guarda relação com o fenômeno descrito por Marcuse (1979) como dessublimação 

repressiva. Tal mecanismo, conforme o autor, reprime as possibilidades de 

sublimação do sujeito representadas pela expressão das singularidades individuais 

no plano espiritual e simbólico. O ajuste das subjetividades à racionalidade 

tecnológica e a restrição às manifestações da singularidade são, provavelmente, 

obstáculos colocados ao exercício da criatividade. A compreensão acerca da 

obstrução da singularidade é, no entanto, singularmente alcançada por alguns dos 

adolescentes entrevistados. 
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2.4.4 A reprodução das normas de comportamento da sociedade capitalista 

 

A racionalidade que organiza os jogos eletrônicos realiza, com alguma 

frequência, a reprodução, em sentido praticamente literal, de normas de 

comportamento da sociedade capitalista, como nas situações da utilização de 

dinheiro para a aquisição de mercadorias. O adolescente Mateus (Escola 

Relâmpago) relata sua participação, como assinante, em um jogo denominado Club 

Penguin23. A realização da assinatura e seu pagamento, no plano da realidade, 

permitem que o jogador controle um pinguim que trabalha, obtém dinheiro desse 

modo e adquire bens e produtos diversificados no mundo virtual. O jogador pode 

participar do Club Penguin sem ser assinante, mas, nesse caso, seu personagem 

não poderá efetuar compras e terá seu acesso restrito a diversos lugares do jogo. 

Outra adolescente, Simone (Escola Relâmpago), descreve a possibilidade de 

obter lucro monetário em um jogo chamado Máfia Wars24, conforme trecho transcrito 

a seguir: 

Aí, tem como você criar inimigos, para eles virem na sua terra, você ganhar 
dinheiro deles... Porque, se eu lucrar, eu vou subir de nível; se eu ficar lá 
embaixo e eu não lucrar nenhum dinheiro nem um nada, eu vou morrer lá. 
Tem que lucrar, uai! (Simone, Escola Relâmpago). 

 

Os depoimentos de Mateus e Simone (ambos da Escola Relâmpago) 

evidenciam a organização de jogos vinculados ao consumo e ao lucro, conforme os 

pressupostos da economia mercantil. Nas duas situações apresentadas, o dinheiro 

representa requisito para o sucesso no jogo. No Mafia Wars, o lucro financeiro é 

condição para a mudança de nível, enquanto, no Club Penguim, o dinheiro investido 

no jogo, no plano da realidade, viabiliza o poder de consumo do personagem na 

dimensão virtual. Compreendemos que tais movimentos, originados no objeto e 

absorvidos pelo sujeito, significam a coisificação da subjetividade instrumentalizada 

em favor da racionalidade do capital.  

                                                           
23

 Segundo o site Club Penguin (http://clickjogos.uol.com.br/jogos/club-penguin/), Club Penguin é um 
mundo gelado, em que as pessoas assumem as formas de pinguins. Os jogadores criam um pinguim 
e passeiam pela ilha denominada Club Penguin, onde realizam diversas atividades. Os usuários 
podem participar de festas temáticas, interpretar papéis no teatro e ganhar moedas virtuais em jogos, 
que são utilizadas para a decoração de iglus e a aquisição de roupas para seus pinguins. 
24

 Mafia Wars é um jogo on-line produzido pela Zynga, empresa que cria games para o Facebook. 
Está disponível como aplicativo em sites de diversas redes sociais. O enredo do jogo inclui a luta de 
várias gangues pelo poder em uma organização mafiosa, em Nova York. Há também o escambo de 
armas, chantagens, animais e celulares. 

http://clickjogos.uol.com.br/jogos/club-penguin/
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A submissão do sujeito aos pressupostos mercantis e consumistas, 

perceptível nos depoimentos supracitados, apontam para a formação de 

pseudoindivíduos, ou para a semiformação dos sujeitos. De acordo com Zuin (1999), 

até mesmo a originalidade do bem material ou simbólico produzido pelo homem, 

que, em tese, permitiria a intervenção consciente do sujeito na realidade social, 

permitindo vislumbrar espaços ainda não dominados completamente pela 

supremacia da indústria sobre a cultura, se dobra diante da atribuição do caráter de 

mercadoria ao objeto. O jogo eletrônico, produção cultural do homem, traz consigo 

uma racionalidade composta pelo fetiche da mercadoria, que alcança as dimensões 

objetiva e subjetiva da existência, interditando ao sujeito a possibilidade de intervir 

na realidade social de modo reflexivo e autônomo. A racionalidade do jogo, portanto, 

se organiza no sentido requerido pela Indústria Cultural: a busca do idêntico, o 

conformismo, a submissão totalitária à lógica do capital. A expropriação do 

esquematismo kantiano, como “serviço prestado” pela Indústria Cultural ao 

consumidor, está na base da conversão das subjetividades à racionalidade da 

organização mercantil. 

No plano real de consumo de jogos eletrônicos, a empiria demonstra alguns 

padrões que caracterizam as preferências dos adolescentes na dependência de 

recortes de gênero e escola. Nesse sentido, percebemos que os esportes, 

notadamente o futebol, são jogados prioritariamente pelos meninos, enquanto os 

jogos infantis representam preferências femininas. Os jogos que envolvem luta e/ou 

violência são vivenciados por praticamente todos os adolescentes da Escola Trovão 

(com exceção de um menino), enquanto menos da metade dos adolescentes da 

Escola Relâmpago praticam jogos eletrônicos com essas temática. Percebemos, 

portanto, que os padrões de aquisição dos jogos eletrônicos e as suas experiências 

posteriores dependem de preferências e possibilidades alicerçadas em diferenças 

de escola e gênero, o que reproduz e constitui a racionalidade do capitalismo em 

sua forma mais ampla. 

O poder aquisitivo das famílias às quais os adolescentes pertencem 

determinam os equipamentos eletrônicos nos quais nossos entrevistados jogam, 

conforme os seguintes dados: todos os vinte adolescentes integrantes desta 

investigação jogam em videogames; dezoito jogam em computadores pessoais 

(PCs), sendo nove da Escola Relâmpago e nove da Escola Trovão; quatorze jogam 

em celulares, sendo nove da Escola Trovão e cinco da Escola Relâmpago; e dez 
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aparelhos, entre laptops, tablets e games portáteis, estão nas mãos de adolescentes 

da Escola Relâmpago, enquanto que apenas um game portátil está nas mãos de um 

adolescente da Escola Trovão.  

Assim, podem-se apreender situações específicas, como o maior acesso dos 

adolescentes da Escola Trovão aos equipamentos tradicionais de jogos eletrônicos, 

como os consoles de videogames e os computadores pessoais, e uma maior 

utilização dos celulares como plataformas para os jogos também entre os 

adolescentes da Escola Trovão, provavelmente em função da limitação do acesso 

desses jogadores, pelo poder aquisitivo das famílias a que pertencem, aos 

aparelhos portáteis mais sofisticados. Em outras palavras: adolescentes das duas 

escolas possuem oportunidades de jogar em computadores pessoais e videogames 

(ainda que alguns integrantes da Escola Trovão tenham revelado que o acesso a 

esses equipamentos ocorra na dependência do comparecimento às residências de 

parentes), mas a portabilidade dos jogos para os adolescentes da Escola Trovão se 

concentra notadamente nos celulares, enquanto os jogadores da Escola Relâmpago 

possuem acesso a equipamentos portáteis mais sofisticados. 

Diferenciações dos padrões de consumo de produtos não são um “privilégio” 

restrito aos adolescentes que vivenciam os jogos eletrônicos. No mundo do capital, 

os meios de comunicação e a publicidade induzem o consumo por parte de 

segmentos específicos da população. Na economia de mercado, necessidades são 

artificialmente produzidas pela Indústria Cultural com o objetivo de alavancar a 

comercialização de produtos geralmente padronizados, os quais expressam a 

universalidade da racionalidade tecnológica em detrimento da busca de alguma 

singularidade da expressão humana. Diversos produtos eletrônicos, como celulares, 

tablets e laptops, são fabricados em larga escala segundo os pressupostos da quase 

imediata obsolescência, o que estimula o consumo das versões mais atualizadas 

dos equipamentos em questão. Trata-se de uma estratégia do mercado para 

promover a elevação do consumo: ao consumidor não bastará possuir um 

equipamento de qualidade, pois ele terá que, “obrigatoriamente”, adquirir a versão 

mais moderna. Isso será feito mesmo que tal modernidade seja apenas uma 

variação de aparência ou de design do aparelho desejado e mesmo que o sujeito 

não possua necessidade real daquele produto ou que, para isso, seja obrigado a 

renunciar a algo mais importante para seu cotidiano. 
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Em síntese, podemos dizer que a reprodução das normas da sociedade 

capitalista se volta, dentre outros fatores, para a promoção do consumo. A frequente 

adesão do sujeito, na forma de pseudoindivíduo, ao consumo induzido pela Indústria 

Cultural, representa a transferência do fetiche da mercadoria do mundo da produção 

para a esfera de vida privada. Os jogos eletrônicos, as músicas e as peças de 

vestuário “do momento”, amplamente propagadas pela publicidade veiculada a partir 

da Indústria Cultural, se apresentam como opções à disposição do público 

consumidor. Cria-se a ilusão da liberdade, quando, na verdade, o fenômeno da 

manipulação retroativa, conforme Duarte (2008), organiza a produção e a 

distribuição de bens culturais de acordo com tendências psicossociais latentes na 

população. A manipulação da subjetividade, então, já se ocupa da produção do 

“necessário” enquanto fabrica concomitantemente as necessidades. 

 

2.4.5 A exigência de adequação 

 

 A racionalidade do jogo eletrônico promove a adequação dos jovens 

jogadores aos seus pressupostos de organização e funcionamento. Os depoimentos 

de Ítalo (Escola Trovão), para quem as regras do jogo têm de ser seguidas pelo 

jogador em busca da superação de fases, e de Mateus (Escola Relâmpago), que 

afirma a impossibilidade de modificações dos jogos e deposita exclusivamente no 

jogador a responsabilidade pelo resultado final, sustentam empiricamente a 

adequação das subjetividades à racionalidade vigente. 

 Segundo Adorno e Horkheimer (1985), a razão deixou de pensar sobre o 

pensamento e se reduziu aos procedimentos matemáticos calculáveis, o que 

inviabiliza a descoberta do novo e apenas repete o significado instrumental que a 

razão depositou no objeto. Considerando essa perspectiva, a racionalidade do jogo 

eletrônico não produz a crítica, mas a adequação; não exige a inovação, mas a 

repetição, o que a “eleva ao status” de entidade autônoma que se contrapõe às 

singularidades da subjetividade. “[...] A auto-alienação dos indivíduos, que tem que 

se formar no corpo e na alma segundo a aparelhagem técnica” (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985, p. 41), passa a ser uma consequência para as pessoas que 

vivenciam os jogos eletrônicos. Assim, a subjetividade do indivíduo que joga 

possivelmente se dissolve e se torna reificada pelos mecanismos automáticos de 

controle operados pela racionalidade instrumental. 
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 No âmbito da adequação dos indivíduos à organização socioeconômica 

vigente, Marcuse (1979) afirma que a racionalidade tecnológica inviabiliza 

questionamentos ao status quo. Tem-se, assim, a afirmação de padrões de 

pensamento e de comportamento unidimensionais representados por ideias, 

aspirações e objetivos cujos conteúdos são reduzidos a termos desse universo. A 

racionalidade da técnica, ao reprimir possíveis manifestações de oposição e obter o 

consenso social em torno de si própria, afirma um projeto de organização das coisas 

e do mundo que parte do objeto em direção ao sujeito, invertendo o sentido histórico 

de construção da História pelo homem. É precisamente nesse sentido que os jogos 

eletrônicos, sejam eles veiculados pelo computador, videogame ou celular, 

expressam padrões de organização e funcionamento típicos da racionalidade 

tecnológica, que engloba as diferentes esferas da vida do homem, como o trabalho, 

o lazer, a religiosidade, a política e o cotidiano da vida privada. 

 O funcionamento do jogo eletrônico submetido à racionalidade da técnica se 

revela, particularmente, através dos obstáculos colocados ao exercício da 

criatividade, uma vez que, conforme a afirmativa da adolescente Luciana (Escola 

Trovão), “no jogo já vem tudo pronto... você não cria nada, você só joga.” Parece-

nos que a limitação da criatividade traduz a organização unidimensional à qual a 

sociedade contemporânea, de forma geral, e os indivíduos que vivenciam jogos 

eletrônicos, de modo específico, adequam-se cotidianamente.  

 Além das categorias supracitadas, é possível verificar algumas circunstâncias 

específicas importantes: alguns adolescentes demonstraram descontentamento 

diante de jogos que “travam” (apresentam interrupções súbitas), enquanto outros 

jogadores reclamaram de jogos intermináveis, compostos por um número muito 

grande de etapas. Um adolescente (Jonas, Escola Relâmpago) gostaria que os 

jogos tivessem lógicas mais curtas, e uma jogadora (Irene, Escola Relâmpago) não 

gosta e sente raiva de jogos que nunca acabam, que são compostos por “mil e 

quinhentas” fases. Os aspectos citados demonstram, em princípio, movimentos que 

se localizam no objeto (nos jogos eletrônicos) e que ocorrem de modo independente 

da vontade do sujeito. Tal é a situação dos jogos que “travam”. Quanto à 

organização dos jogos em muitas etapas, vislumbramos uma possível 

intencionalidade da indústria do entretenimento em manter os jogadores pelo maior 

tempo possível diante do artefato tecnológico. O tempo mais prolongado de 

exposição do jogador ao jogo certamente intensificará os efeitos da racionalidade 
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tecnológica sobre o indivíduo e promoverá, de modo mais efetivo, a sua adesão à 

universalidade do capital. Uma provável rendição do adolescente às imposições do 

capital, se e quando realizada pela via do incremento da ludicidade inerente ao jogo, 

possivelmente significará a semiformação de novos consumidores para a satisfação 

da economia de mercado. 

 De modo sintético, compreendemos que a razão vigente na sociedade 

unidimensional citada por Marcuse (1979) representa, em Adorno e Horkheimer 

(1985), a racionalidade instrumental que produz a dominação dos homens. Por meio 

da racionalidade instrumental e em direção a ela, de modo dialético, afirmam-se, 

contemporaneamente, a alienação do homem em relação ao seu trabalho, a si 

próprio e à sua universalidade humana, bem como a possível petrificação de sua 

subjetividade e sua submissão à “existência autônoma” do fetiche da mercadoria. É 

precisamente na autonomia da máquina, como se ser pensante fosse, que reside o 

reinado da técnica. Nesse contexto, inexistem diferenças substanciais entre os 

procedimentos ditados pela automação industrial e pelo jogo eletrônico. 

 A racionalidade do capital absorve a vasta amplitude de organização da vida 

humana, seja na forma padronizada estabelecida pela técnica e pela automação que 

substituem conteúdos capazes de promover o reconhecimento da singularidade do 

sujeito, seja no conteúdo literalmente representado pelo dinheiro. O jogo eletrônico, 

como símbolo das normas de organização do sistema capitalista, apresenta 

procedimentos automáticos que determinam as concepções, sensações, ações e 

expressões do sujeito e intensificam o processo de aproximação entre o adolescente 

que joga e o dinheiro, que ocupa centralidade no jogo em termos virtuais e reais. 

Referimo-nos, nesse caso, aos jogos intitulados Club Penguin e Mafia Wars, que se 

organizam, respectivamente, em torno do consumo virtual de produtos e na busca 

do lucro. A dinâmica financeira do Club Penguin é ainda “mais literal”, uma vez que 

as possibilidades de consumo do personagem do jogo, via dinheiro virtual, são 

necessariamente precedidas da assinatura do jogo através de dinheiro real.  

O padrão de consumo dos jogos eletrônicos, no plano da realidade concreta, 

se submete à racionalidade que organiza a sociedade capitalista de forma 

abrangente, uma vez que os adolescentes adeptos dos jogos eletrônicos adquirem 

determinados tipos de jogos na dependência de suas condições de classe social e 

gênero. Os recursos financeiros reais gastos na aquisição dos jogos eletrônicos são 

análogos aos virtualmente disponibilizados nos seus conteúdos (Club Penguin, 
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Mafia Wars), o que intensifica o ato de consumo e o fetiche da mercadoria. Este 

último, de acordo com Adorno e Horkheimer (1985), configura-se, na sociedade 

capitalista, como algo natural e desejável, vez que as instâncias das produções 

materiais e culturais (como os jogos eletrônicos) fabricam novas necessidades de 

consumo e adequam o comportamento dos homens à lógica do mercado. 

 A adequação da subjetividade à lógica do mercado, portanto, do consumo, é 

viabilizada pela expropriação do esquematismo kantiano, que retira do sujeito a 

capacidade de interpretar os dados sensíveis à luz dos conceitos fundamentais do 

conhecimento. No bojo de tal expropriação, é a Indústria Cultural, construção 

exterior ao sujeito, que realiza, na consciência deste, o ajuste à racionalidade 

instrumental. O esquematismo, que deveria originalmente se efetivar na 

subjetividade autônoma e crítica, é, segundo Adorno e Horkheimer (1985, p. 117), 

“[...] tomada ao sujeito pela indústria. O esquematismo é o primeiro serviço prestado 

por ela ao cliente”. 

Compreendemos, enfim, que a racionalidade do sistema capitalista pressupõe 

a instrumentalização e a tecnologização das áreas da experiência humana em favor 

da acumulação material e da obtenção do consenso social em torno da 

administração da vida segundo os princípios, normas e padrões de funcionamento e 

organização do capital. Trata-se, portanto, da disseminação do projeto do 

capitalismo como se fosse a única alternativa possível (e natural) de organização da 

sociedade. A concordância dos sujeitos com a sociedade administrada pela razão 

objetiva capitalista requer que os seres humanos submetam-se a tal racionalidade 

em seus fragmentos de tempo destinados ao trabalho e à produção, ao lazer e ao 

ócio, às relações sociais e afetivas. Assim, o capital assume a direção da sociedade 

ao expropriar a crítica da mente humana e ao reificar as subjetividades segundo a 

perspectiva da universalização da racionalidade instrumental (ou tecnológica) como 

sistema de organização das relações entre os homens. 

A racionalidade em questão reveste-se de uma “naturalidade programada”, 

posto que não é, de fato, natural, pois representa construção humana objetivada na 

realidade social. Efetiva-se, então, uma inversão entre o sujeito e o objeto, pois a 

racionalidade construída pelo homem alcança o patamar fetichista da existência 

própria e passa a dirigir as vidas dos indivíduos. Tal inversão, no entanto, não 

absorve, de modo integral, as relações entre o sujeito e o objeto, ou entre o homem 
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e a racionalidade, posto que a subjetividade e a objetividade constituem-se de modo 

dialeticamente recíproco. 

A racionalidade técnica (ou instrumental) do jogo eletrônico é um emblema de 

alguns princípios que regem a organização do sistema capitalista: as regras e 

padrões pré-determinados, a reprodução de normas e a exigência de adequação. A 

submissão a esses princípios faz-se acompanhar, no entanto, das possibilidades de 

resistência (ou crítica) dos adolescentes à racionalidade instituída. É precisamente a 

condição humana do sujeito que abriga as contradições entre a submissão e a 

resistência diante da racionalidade contida no jogo eletrônico. 
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CAPÍTULO III - A CONTRADIÇÃO ENTRE SUBMISSÃO E RESISTÊNCIA NA 

RELAÇÃO DOS ADOLESCENTES COM OS JOGOS ELETRÔNICOS 

 

 As experiências de adolescentes diante de jogos eletrônicos são emblemas 

do cotidiano social dos homens. A racionalidade que organiza o modo de produção 

capitalista está contida nos videogames e jogos para computadores, bem como em 

inúmeros outros artefatos e produtos materiais e simbólicos presentes na relação do 

homem com o mundo. O adolescente pode se relacionar com a racionalidade 

contida nos jogos eletrônicos nas perspectivas contraditórias da submissão e da 

resistência. A submissão, representada pela reificação, e a resistência, evidenciada 

pela emancipação, são os objetos de estudo deste capítulo.  

 

 

3.1 DA REIFICAÇÃO À EMANCIPAÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

CONTRADIÇÃO DIANTE DA RACIONALIDADE 

 

 A reificação traduz as preponderâncias da organização do sistema capitalista 

e do fetiche da mercadoria. Pela reificação, a consciência se subordina à lógica 

capitalista e passa a operar segundo diretrizes produtivistas, pragmáticas e 

utilitárias. Trata-se, portanto, da substituição progressiva da consciência singular e 

particular por mecanismos cognitivos subsumidos à racionalidade que fundamenta o 

modo de produção capitalista. 

 A reificação da consciência atinge as diversas dimensões da vida do homem, 

como o trabalho, a economia, as esferas privada e social e o lazer, segundo a 

perspectiva da interdependência. No entanto, a esfera da produção parece 

determinar as constituições dos demais campos. A constituição do sujeito, então, 

resulta de múltiplas determinações sociais e culturais que, apresentando os 

mecanismos de produção como ponto de partida, incidem sobre a subjetividade. 

A respeito da conversão da consciência em reflexo da lógica de produção, 

circulação e distribuição de mercadorias, Goldmann (1979) afirma: 

na sociedade capitalista clássica a consciência tende, com efeito, a tornar-
se um simples reflexo, a perder toda função ativa, na proporção em que o 
processo da reificação, conseqüência inevitável de uma economia 
mercantil, se estende e penetra no âmago de todos os setores não 
econômicos do pensamento e da afetividade (GOLDMANN, 1979, p. 111). 
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 Sendo assim, as áreas de manifestação do homem são esvaziadas em sua 

autenticidade e se convertem em reflexos de uma organização econômica autônoma 

(GOLDMANN, 1979). 

 A reificação, como consequência da autonomia do aparato mercantil, implica 

a supremacia autônoma do modo de produção capitalista e da mercadoria sobre a 

consciência e as diversas áreas de manifestação do homem. 

 O capitalismo instrumentaliza a força de trabalho do homem em favor da 

acumulação. A venda de tal força, na condição de mercadoria adquirida pelo 

proprietário dos meios de produção em troca do salário, expropria do trabalhador 

seu domínio sobre o processo e o produto de seu trabalho. Assim, o homem não se 

reconhece em suas particularidades, nas ações que executa e no artefato que 

fabrica. Instala-se, desse modo, a alienação, agravada contemporaneamente pela 

automação industrial. 

 O homem passa a experimentar, destarte, um progressivo processo de 

alienação que se estende para si próprio e para a humanidade como um todo. 

Partindo da alienação em relação ao seu trabalho absorvido pelo capital e pela 

indústria, o ser humano deixa de se reconhecer em sua singularidade e, finalmente, 

não se reconhece em outros homens na perspectiva da universalidade da espécie. 

 Marx (2002) expõe o mecanismo progressivo da alienação, iniciando pelo 

estranhamento do ser humano diante do produto de seu trabalho. O filósofo 

compreende que o homem aliena-se em relação ao artefato que fabrica, uma vez 

que não pode possuí-lo e não se reconhece nele, o que torna o objeto fabricado pelo 

próprio homem estranho a ele mesmo. Os objetos fabricados pelo trabalhador, neste 

contexto, não pertencem a ele, mas ao capitalista, que se apossou de sua força de 

trabalho a partir do domínio dos meios de produção. 

Ao perder o objeto que fabricou, o homem também não se percebe no 

processo de seu trabalho. Além disso, como o trabalhador teve sua força laboral 

comprada pelo capitalista, é justamente este último que ditará as normas e ritmos da 

produção, o que provoca a ruína física e espiritual do operário, que perde toda e 

qualquer autonomia sobre sua ação. Posteriormente e em consequência das formas 

anteriores de alienação, o homem não se reconhece como ser humano, o que 

caracteriza a alienação de si mesmo. O homem, convertido em máquina, assume 

um modo de vida genérico, típico dos animais. Por fim, o homem, ao se tornar 
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alienado de si próprio, também se aliena em relação aos outros homens. O homem 

não reconhece em si, nem nos outros homens, a condição humana (MARX, 2002). 

Se a alienação representa o estranhamento do homem diante de uma 

amplitude que se estende do produto de seu trabalho à condição humana, o fetiche 

significa a existência fantasmagórica dos objetos inanimados. O fetiche confere às 

coisas inertes o status de possuidoras de “existência autônoma”, o que 

evidentemente não se concretiza na realidade literal. O fetiche da mercadoria, por 

exemplo, representa a mediação entre o sujeito e a racionalidade que organiza a 

sociedade capitalista em que vive. A constituição da razão subjetiva, nesse contexto, 

depende, em maior ou menor grau, da racionalidade objetiva e fetichista que 

estrutura as relações, sejam elas de produção ou entre os homens. 

Segundo Resende (2009), o fetichismo se converte em fenômeno particular 

da sociedade capitalista com origem na forma mercadoria e com capacidade para 

penetrar todas as dimensões da vida humana e para organizar as relações entre os 

homens. Pode-se dizer, então, que  

nessa perspectiva, a relação entre o predomínio da coisa sobre o homem e 
a ilusão da verdade na aparência comprovam a identidade entre a teoria da 
alienação, a do fetichismo e a da reificação (RESENDE, 2009, p. 115). 
 

Na base da reificação está o sistema mercantil, organizado de modo racional 

e articulado, como um conjunto de normas que regula as relações entre os homens. 

Nesse sentido, os homens não se relacionam na perspectiva da universalidade da 

espécie e da singularidade de cada sujeito, mas em conseqüência do movimento 

que as mercadorias realizam entre si. Ao contrário do existente nas sociedades pré-

capitalistas, em que os homens promoviam o intercâmbio episódico de mercadorias 

em função do seu valor de uso, no mundo do capitalismo, a obediência ao valor de 

troca das mercadorias é uma constante. São, portanto, as mercadorias como fetiche 

que “dialogam” entre si, trazendo o ser humano “a reboque”. 

Sobre a reificação, Lukács (2012) a considera um fenômeno em que as 

ligações entre as pessoas adquirem o caráter de coisa pela via de uma objetividade 

fantástica que, possuindo leis e princípios racionais próprios, estabelece o domínio 

da estrutura mercantil sobre as relações entre os homens. A reificação se 

estabelece, portanto, a partir do fetiche da mercadoria, como forma de objetividade e 

da submissão da subjetividade à autonomia desse fetiche. 
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A mensuração da mercadoria por seu valor de troca, e não pelo seu valor de 

uso, é razão para o estabelecimento do fetiche. Quando o valor de troca é 

considerado objetivamente uma propriedade da mercadoria e o seu valor de uso se 

extingue ou se torna secundário, os homens se voltam para o caráter quantitativo 

das coisas produzidas. A referência de valor se desloca da satisfação das 

necessidades humanas para o atendimento da lógica do capital via estabelecimento 

de preços para todos os produtos. O próprio ato de pensar, nas consciências 

reificadas, prioriza a mercadoria em si e relega o homem a um segundo plano. 

Goldmann (1979) afirma que, no processo de reificação, o valor de troca 

coloca-se diante da subjetividade humana como uma qualidade objetiva da 

mercadoria. Nesse sentido, o autor compreende que o fetiche da mercadoria inclui o 

seu valor de troca, o que “[...] transforma a relação entre o trabalho necessário à 

produção de um bem e esse mesmo bem em qualidade objetiva do objeto, o que 

significa o próprio processo de reificação” (GOLDMANN, 1979, p. 114). 

O valor de uso, no entanto, não é eliminado, pois, no limite, ele representa 

algo importante para o último comprador, aquele que, de fato, utilizará o objeto; mas, 

durante os processos de produção e de venda da mercadoria, o valor de uso se 

converte em mero referencial para o estabelecimento do valor de troca do produto. 

Nesse caso, o valor de troca realiza a abstração da qualidade sensível das 

mercadorias substituindo-a pelas diferenças de ordem quantitativa. A quantificação 

dos valores de troca das mercadorias bloqueia a compreensão dos homens a 

respeito das qualidades sensíveis da natureza e desloca a sensibilidade humana 

para a arte e para a poesia para a margem da vida econômica (GOLDMANN, 1979). 

 O preço da mercadoria, na sociedade do capital, nada mais é que a atribuição 

de uma propriedade quantitativa ao produto do trabalho humano. São, assim, 

substituídos os aspectos sensíveis, psíquicos e humanos da existência pelas leis 

supostamente universais e naturais do mercado. A dimensão qualitativa da vida, 

consubstanciada na humanização, cede espaço ao aspecto quantitativo, contido no 

preço da mercadoria. A medida da vida social escapa das mãos do homem e se 

transfere para o mundo da compra e venda de mercadorias. 

 Assim, ocorre 

[...] a transformação das relações humanas qualitativas em atributo 
quantitativo das coisas inertes, a manifestação do trabalho social 
necessário empregado para produzir certos bens como valor, como 
qualidade objetiva desses bens; a reificação, que consequentemente se 
estende progressivamente ao conjunto da vida psíquica dos homens, onde 
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ela faz predominar o abstrato e o quantitativo sobre o concreto e o 
qualitativo (GOLDMANN, 1979, p. 122). 
 

A substituição do qualitativo pelo quantitativo se expressa pela venda da força 

de trabalho humano como mercadoria, pela alienação do homem diante do produto 

de seu trabalho e pela consideração dos trabalhadores como apêndices mecânicos 

e descartáveis nas linhas de automação das fábricas. O homem, incorporado à 

esfera da produção, se converte tão somente em mais um insumo necessário à 

fabricação do produto. Tais condições se afirmam nas esferas do subjetivo e do 

objetivo: no plano da objetividade, a forma de organização da produção se impõe 

como categoria universal; no plano da subjetividade, o indivíduo adere à forma da 

mercadoria, considerando-a natural, universal e, por isso, desejável. 

A esse respeito, Lukács (2012) diz:  

Pois é somente como categoria universal de todo o ser social que a 
mercadoria pode ser compreendida em sua essência autêntica. Apenas 
nesse contexto a reificação surgida da relação mercantil adquire uma 
importância decisiva, tanto para o desenvolvimento objetivo da sociedade 
quanto para a atitude dos homens a seu respeito, para a submissão de sua 
consciência às formas nas quais essa reificação se exprime [...] (LUKÁCS, 
2012, p. 198). 
 

O homem reificado, coisificado e mecanizado é instrumentalizado pelo capital 

em busca da acumulação. À crescente perda de qualidade e de humanidade 

corresponde o simultâneo desenvolvimento do processo de reificação, por sua vez 

fundamentado na prioridade do cálculo e da fórmula como princípios da 

racionalização vigente na sociedade capitalista, isto é, na fragmentação do objeto 

produzido e dos sujeitos que o produzem e na absorção da subjetividade pela lógica 

da mercadoria. Na fábrica que divide a produção em etapas, também o operário é 

fragmentado. O trabalhador, reificado, se converte em insumo necessário à 

produção, equivalente à eletricidade e à matéria-prima. 

O ápice da reificação ocorre quando, para além da racionalização do trabalho 

e da alienação do homem, a consciência é absorvida pela racionalidade mercantil, 

pela lógica de operação da mercadoria. O homem fragmentado, que não se 

reconhece em sua singularidade e na universalidade humana, tem sua subjetividade 

coisificada por um modo de pensar específico do modo de produção capitalista. Este 

homem alienado e reificado pensa e se expressa em consonância com os princípios 

produtivistas e pragmáticos da economia de mercado, inclusive nos momentos da 

vida privada e do tempo livre. Assim, a racionalidade instrumental assume, de modo 

totalitário, a multiplicidade de experiências do homem.  
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Lukács (2012, p. 211) explica que, com a expansão do capitalismo, “[...] a 

estrutura da reificação [...] penetra nas consciências dos homens de maneira cada 

vez mais profunda, total e definitiva”. A subjetividade, quando reificada, se torna um 

obstáculo à expressão singular, crítica e emancipada do sujeito nos diversos 

contextos sociais existentes. A esse respeito, Resende (2009) diz que o trabalho 

realizado de forma parcial e mecânica, o predomínio da objetividade humana 

racionalizada no trabalho sobre a personalidade do trabalhador e a conversão da 

própria força de trabalho em mercadoria inserem o homem em uma realidade 

permanente e insuperável que lhe tolhe as possibilidades de ação. Esse conjunto de 

relações provoca a universalização e naturalização do destino do trabalhador e a 

reificação da consciência do homem, o que se estende a todas as formas e 

manifestações da vida humana. Instala-se, assim, o totalitarismo do caráter oculto e 

desumano das relações mercantis sobre as sociedades capitalistas. 

A universalização e a naturalização da economia capitalista efetivada nas 

sociedades ocidentais implicam o predomínio de uma determinada razão objetiva, 

diferente, em termos de conteúdo, de outros procedimentos racionais da mesma 

forma, isto é, também objetivados na realidade. Em uma economia socialista, ou em 

uma comunidade não apropriada pelo capitalismo, há também uma razão objetiva, 

que, no entanto, não traduz os pressupostos do intercâmbio de mercadorias 

fundamentado em seus valores de troca.  

A racionalidade instrumental, como expressão da razão objetiva nas 

sociedades capitalistas, se integra à razão subjetiva e a absorve. A adesão da 

subjetividade à racionalidade instrumental pode significar, aparentemente, uma 

escolha espontânea do sujeito, mas a essência se revela na figura da cooptação da 

consciência pelo fetiche da mercadoria.  Nesse contexto, a subjetividade “não pensa 

como gostaria de pensar”, ou não pensa de forma autônoma, pois pensa de acordo 

com as diretrizes determinadas pela razão objetiva, “universal e natural”, de base 

capitalista.  

Lukács (2012) compreende que as subjetividades existentes em uma 

sociedade capitalista se submetem a uma estrutura padronizada e unificada para 

todos os sujeitos, o que implica “[...] uma estrutura de consciência – formalmente – 

unitária para o conjunto da sociedade” (LUKÁCS, 2012, p. 221). Segundo o autor, 

pela via da consciência unitária, a sociedade promove o consenso em torno do 

trabalho assalariado e se coloca como espectadora da História social. Na origem de 
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tal consciência unitária está, segundo Resende (2009), o processo de divisão do 

trabalho, que alcança a profundidade da alma do indivíduo. 

O fenômeno da reificação, responsável pela afirmação da consciência 

unitária, ou do homem unidimensional, extrapola os limites sociológicos e alcança 

dimensões psíquicas, portanto individuais, dos sujeitos. Segundo essa perspectiva, 

a intimidade da subjetividade se converte em reflexo, em reação automática aos 

princípios e padrões ditados pelo capitalismo. Assim, o sujeito se desloca da posição 

de protagonista da História para a de testemunha da realidade, o que ocorre de 

forma independente da sua vontade. A consciência reificada, expropriada de sua 

crítica e de sua singularidade, pode, então, ser comparada a uma caixa de 

ressonância do mundo objetivo que se efetiva “fora do sujeito”. 

Resende (2009), ao considerar a reificação psíquica, afirma que 

a contemplação e o automatismo, quando invadem todos os espaços da 
vida do indivíduo, transformando-o num espectador, certamente não 
poupam as estruturas psíquicas, de sorte que as reações do ego ao mundo 
exterior tornam-se cada vez mais irrefletidas, automáticas. Os processos 
conscientes vão sendo substituídos por um número cada vez mais elevado 
de reações imediatas, quase físicas, e sempre irrefletidas, como se o 
espaço de liberdade disponível ao indivíduo para sua autonomia, sua 
vontade, suas identificações fosse restringido e o desenvolvimento psíquico 
pleno não fosse mais possível (RESENDE, 2009, p. 135). 

 

A reificação, levada ao extremo do psiquismo, impede que o homem se 

reconheça na universalidade da condição humana, que pressupõe a socialização e a 

crítica. Afastado da dimensão social da vida, o sujeito se isola, se individualiza e 

busca refúgio na subjetividade que, de forma ilusória, imagina dissociada da 

História. O sujeito, então, se aliena da universalidade humana e se coloca à 

disposição da universalidade do capital. O sujeito que deveria se reconhecer na 

universalidade social entre os homens se submete à universalidade construída pelo 

fetiche da mercadoria: tal mudança de rumos é elemento constitutivo da reificação. 

 Assim, Resende (2009) afirma que  

quando a universalidade é negada, a esfera do ser é reduzida à pura 
individualidade, à mera existência em si, precisamente onde a 
subjetividade não pode se realizar, isto é, fora da História e em si mesma. 
O indivíduo é invadido, e os extremos de sua vida objetiva e subjetiva, 
individual e coletiva são negados. A falsa universalidade rouba-lhe a 
referência do todo e o tange à ruptura com os outros e consigo (RESENDE, 
2009, p. 136). 

  
 Devemos considerar, no entanto, que o processo de reificação se caracteriza 

por contradições que não aprisionam o sujeito na dimensão do imutável. O domínio 
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da reificação não se efetiva de modo absolutamente totalitário, pois as faculdades 

cognitivas e afetivas inerentes à subjetividade não são erradicadas pela 

racionalidade instrumental e tecnológica que fundamenta a organização do modo de 

produção capitalista. Se o fetiche da mercadoria é real e se objetiva na realidade, 

por outro lado tal fenômeno se insere no conjunto das produções culturais, sociais e 

econômicas originárias da consciência. A dimensão singular do sujeito é manipulada 

e minimizada pela reificação, mas não extinta. As polaridades existentes entre o 

sujeito e o objeto não são eliminadas em favor da absolutização de um dos 

extremos, o que abre espaço para a subjetividade, mesmo submetida à reificação, 

de se contrapor. 

 Questões de conjuntura econômica também podem representar pontos de 

ruptura do sujeito com o processo de reificação. Recessões econômicas e a 

organização da resistência por parte da classe trabalhadora podem significar a 

tomada de consciência do homem diante da reificação que sobre ele incide. 

Goldmann (1979) afirma que a força humana de trabalho, no sistema mercantil, 

representa uma parte do capital circulante na condição de mercadoria pela qual o 

produtor capitalista busca pagar o menor preço possível com o objetivo de reduzir o 

custo final de revenda de seus produtos. Ocorre, no entanto, que a mercadoria 

intitulada “força de trabalho”, ao contrário das outras mercadorias, é composta por 

seres pensantes passíveis de manifestações contra uma ordem social e econômica 

que os equipara às coisas inertes. Sobretudo em períodos de crise econômica, nos 

quais o preço da força de trabalho é reduzido e as condições de vida material dos 

trabalhadores assalariados se tornam particularmente difíceis, “[...] a mercadoria se 

torna consciente e se revolta, seja contra a reificação, contra o capitalismo como tal, 

seja contra certo número de suas manifestações concretas” (GOLDMANN, 1979, p. 

140). A precarização das condições de trabalho e a pauperização dos trabalhadores 

são, aliás, fatores históricos capazes de determinar a superação da reificação e a 

ação revolucionária contra o capitalismo. 

Há ainda a possibilidade de superação da reificação a partir das contradições 

existentes entre o trabalhador na fábrica e na vida doméstica, ainda que esta última 

também esteja atualmente absorvida pela alienação, pelo fetiche da mercadoria, 

pela reificação, enfim. O sujeito, convertido em instrumento necessário à produção e 

à acumulação do capital, portanto esvaziado em sua singularidade e autonomia, 

pode compreender que sua vida privada lhe oferece realizações, na esfera da 
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humanização, que lhe escapam no mundo do trabalho. O confronto entre essas 

duas dimensões da vida humana, realizado nos limites da cognição, pode 

proporcionar ao sujeito o resgate de sua humanidade subjugada pela reificação.  

O mecanismo da reificação não é “hermeticamente fechado” e, por isso, não 

controla de modo absoluto, fatal e integral a totalidade de espaços psicológicos e 

sociais nos quais a subjetividade transita. Derivam dessa constatação as 

possibilidades de superação da reificação. Afirma-se, então, a existência de espaços 

contraditórios nos quais a consciência humana, para compreender a sociedade em 

seu movimento histórico mediado por aspectos psicossociais, efetua uma análise 

reveladora da essência da realidade, alcançando a sociedade como um campo em 

que, verdadeiramente, a relação entre indivíduo e sociedade é concretizada 

(RESENDE, 2009). Nesse sentido, estão dadas as possibilidades de superação da 

reificação pela via da emancipação, que (re)associa sujeito e objeto (que na verdade 

nunca estiveram rompidos) e recoloca o homem como protagonista de uma História 

na qual a humanidade, em sua universalidade, adquire imprescindível centralidade. 

Enfim, se, por um lado, a reificação “[...] tende, paralelamente ao 

desenvolvimento da produção capitalista, a apoderar-se progressivamente de todos 

os domínios da vida social e a substituir as outras diferentes formas de consciência” 

(GOLDMANN, 1979, p. 138), o que resulta na negação da singularidade da 

subjetividade não apenas nos planos do trabalho e da fábrica, mas na totalidade dos 

ambientes em que se desenvolve a vida do homem; por outro lado, é real a 

possibilidade de superação da racionalidade da técnica por dentro da própria razão 

que se nega e se questiona. A autocrítica da razão, nesse contexto, representa o 

caminho para a superação da racionalidade posta. Reside, nesse movimento, a 

contradição inerente à própria racionalidade. 

Conforme exposto na apresentação deste capítulo, o adolescente pode se 

relacionar com a racionalidade contida nos jogos eletrônicos nas perspectivas 

contraditórias da submissão e da resistência. Sendo assim, torna-se necessária uma 

abordagem teórica acerca da crítica e da emancipação como formas de resistência 

do sujeito diante da racionalidade que organiza as sociedades capitalistas. No 

conjunto dos veículos necessários ao alcance da efetiva formação, daquela que se 

compromete com a emancipação do homem, destacamos a importância da 

educação e da cultura.  
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 A educação e a cultura podem significar meios para fins diferentes: a 

adequação ao sistema e à racionalidade postos ou a contraposição aos mesmos, na 

perspectiva da emancipação. Na civilização ocidental capitalista, a racionalidade é 

instrumentalizada em favor do lucro, segundo uma lógica produtivista e pragmática. 

A educação e a cultura, em tal contexto social, frequentemente se convertem em 

instrumentos para a adequação dos sujeitos à lógica do capital e ao fetiche da 

mercadoria. Trata-se, portanto, da concretização da semiformação, em que a 

aprendizagem da técnica se sobrepõe à análise ética sobre o que se aprende. 

 Há, no entanto, concepções que compreendem a educação e a cultura como 

campos da experiência voltados para a emancipação do sujeito. Através dessa 

perspectiva, busca-se a reconciliação do homem com a expressão de suas 

singularidades e o reconhecimento de si mesmo na universalidade humana. A 

contraposição à racionalidade instrumental se torna um imperativo no contexto 

citado, o que culmina na crítica ao status quo e no questionamento da própria razão. 

Trata-se de uma visão formativa sobre a educação e a cultura capaz de apreender a 

historicidade humana e de se contrapor à objetividade instituída. Resgata-se, desse 

modo, uma razão crítica que não se submete nem à coisificação da razão objetiva 

nem à permissividade da razão subjetiva.  

 A perspectiva da formação compreende a sociedade e a educação em termos 

de futuro, visando a fixação de alternativas históricas comprometidas com a 

emancipação do homem, com a sua recolocação como sujeito da História e com a 

efetivação do esclarecimento no âmbito da razão. Para isso, a educação terá que, 

fatalmente, questionar o objeto, compreendido como a formação social em 

movimento, e buscar a desconstrução da dominação que se efetiva no plano da 

subjetividade, sob pena de se converter em instrumento para a reprodução do 

sistema dominante (LEO MAAR, 2003). 

Se, na Idade Média, a dominação do homem efetivava-se através de 

instâncias religiosas (a igreja), econômicas (o feudalismo) e políticas (a monarquia), 

no mundo contemporâneo tal supremacia decorre da reificação da subjetividade. A 

absorção da subjetividade pela realidade mercantil objetivada implica a adesão do 

sujeito à racionalidade instituída. O homem torna-se o maior adepto da racionalidade 

que o controla e se submete, de modo parcial ou total, à lógica de cooptação da 

Indústria Cultural. 
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A expansão da Indústria Cultural e de sua lógica de operação implica a 

manipulação das massas e a dominação das subjetividades segundo as diretrizes 

do consumo. As consciências aderem aos pressupostos do sistema capitalista e 

organizam-se como extensões do fetiche da mercadoria ao assumirem 

compreensões da realidade social fundamentadas no valor de troca. A Indústria 

Cultural torna-se, assim, a “[...] caracterização social objetiva da perda da dimensão 

emancipatória gerada inexoravelmente no movimento da razão” (LEO MAAR, 2003, 

p. 20).  

 A experiência formativa, imprescindível à emancipação, traz consigo o 

confronto com o sistema capitalista, o fetiche da mercadoria e a Indústria Cultural, os 

quais não são realidades objetivadas de modo perene. Sendo produções da cultura 

humana, são passíveis de críticas e intervenções que emanam da subjetividade. 

Trazem consigo a aparência da modernidade e do progresso, mas, 

simultaneamente, promovem a submissão do homem à racionalidade instrumental, 

que prioriza a universalização do capital em detrimento da singularidade do sujeito. 

Trata-se, portanto, de se efetivar a formação pela via que questiona aparências e 

busca apreender a essência contida nos objetos. A formação inerente à 

emancipação deve, portanto, revelar as contradições que a aparência do objeto 

oculta e apreender as mediações que determinam a constituição da organização 

social da civilização ocidental. 

 Para Leo Maar (2003), ainda na perspectiva da experiência emancipatória, o 

objeto teria que ser necessariamente confrontado com suas limitações e seus 

conceitos, o que significaria o momento negativo da formação crítica. Se, por um 

lado, a impossibilidade da experiência deve-se à repressão do diferenciado em favor 

da sociedade administrada e à repressão do processo em prol do produto, por outro 

lado a experiência formativa pressupõe a “[...] recusa do existente, pela via da 

contradição e da resistência” (LEO MAAR, 2003, p. 25). 

O conteúdo da experiência formativa não se encerra na dimensão formal do 

conhecimento, como ocorre com as ciências naturais, sendo, na verdade, construído 

a partir das mediações e transformações que incidem, de forma recíproca, entre o 

sujeito e o objeto. Nesse sentido, o tempo, as mediações, a continuidade e a 

perspectiva histórica devem se opor ao imediatismo, à fragmentação da 

racionalidade coisificada, à identidade submetida à Indústria Cultural e à 

subjetividade reificada. A experiência formativa, então, efetiva-se através da crítica 
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que confronta a aparência do objeto com sua construção histórica, com seu caráter 

de produção cultural do homem em tempos e espaços específicos. 

Para Adorno (2003), a experiência formativa na perspectiva da emancipação 

deve necessariamente resgatar o processo histórico passado que conduziu à 

construção do presente. A humanidade não poderia jamais se alienar da memória, 

sob pena de se entregar de modo totalitário à adaptação ao existente. A experiência 

formativa deve se constituir a partir da relação dialética entre sujeito e objeto, uma 

vez que as situações não se resolvem apenas na dimensão do idealismo do sujeito 

ou nas condições objetivas da realidade. Para a vivência da experiência em questão, 

o indivíduo deve recorrer à aptidão para a própria experiência, eliminando a 

impotência, a inércia, o comportamento convencional e ajustado, o conformismo e a 

inexistência de reflexão. Enfim, o autor afirma que aqueles que se dedicam de forma 

pragmática à adequação ao espírito da época reproduzem a realidade social, “pois 

quem não se ocupa com pensamentos inúteis não joga areia na engrenagem” 

(ADORNO, 2003, p. 34). 

A crítica constante da razão é condição fundamental para a concretização da 

experiência formativa. As racionalidades instrumental e tecnológica, como 

expressões cotidianas de uma ciência positivista, caracterizam a modernidade e sua 

evolução, mas, em função do esvaziamento ético e humano que apresentam, não 

foram capazes de erradicar a exploração do homem e a miséria material. O 

questionamento sobre as coisas do mundo se torna, então, necessário ao exercício 

da emancipação, o que inclui indagações que a própria razão objetiva deve 

responder. 

 Para Adorno (2003), o processo de crítica diante da razão, condição essencial 

para a experiência formativa emancipatória, deve partir, dentre outros elementos, do 

questionamento acerca da miséria em uma sociedade altamente desenvolvida do 

ponto de vista tecnológico. Adorno (2003) aponta: 

precisamente porque a fome perdura em continentes inteiros, embora 
pudesse ser abolida no que dependesse das condições técnicas para 
tanto, justamente por isso ninguém consegue ser realmente feliz com a 
prosperidade (ADORNO, 2003, p. 40). 

 

 A recusa da realidade objetiva instituída depende da consciência do sujeito 

acerca do mundo em que vive, mas também de sua ousadia no ato de confrontar os 

padrões sociais e culturais pré-estabelecidos. A alienação ocorre quando o sujeito 

se afasta de seu papel histórico e se conforma à condição de instrumento para a 
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consolidação do status quo. A emancipação ocorre, pelo menos no plano intelectual, 

quando a subjetividade apreende o caráter histórico e cultural das produções 

humanas. A partir dessa apreensão, o sujeito constata que instituições políticas, 

sociais e econômicas não se revestem de naturalidade e universalidade, o que 

confere ao homem o papel de protagonista e não de espectador da História. 

 A reconciliação do sujeito com o protagonismo da História da humanidade 

significa a rejeição das condições objetivas da existência como instâncias prioritárias 

da constituição da subjetividade. As condições materiais da existência representam 

um ponto de partida para a compreensão da dialética marxista, mas não detêm a 

prioridade, e muito menos a exclusividade, dentro do processo de constituição do 

sujeito. Por outro lado, o retorno ao ponto original da dialética hegeliana, 

representado pelo idealismo, não sustenta a análise sobre uma realidade que se 

apresenta, pelo menos a priori, como resultado da objetividade instituída. 

 A recolocação do homem no centro da existência, ainda que diante da 

onipresença da racionalidade instrumental, é uma possibilidade que se sustenta por 

ser o sujeito o único ser capaz de se contrapor aos fetiches e de resgatar o homem 

como autor da História. Em meio às contradições que envolvem o sujeito e o objeto, 

ou, em outras palavras, a subjetividade e a objetividade historicamente construídas, 

é pelo exercício da crítica que a consciência se reconcilia com o protagonismo e que 

a formação para a emancipação se efetiva. 

 Na realidade das sociedades capitalistas, o domínio sobre a ação do sujeito 

escapa ao próprio homem, localizando-se em instâncias externas. Para Adorno 

(2003), tal processo de dominação, de “fora para dentro”, inculca a representação de 

papéis no cotidiano das pessoas, que passam a não se identificar de modo autêntico 

consigo mesmas e se tornam caricaturas de si próprias. A emancipação, nesse 

caso, passa a ser apenas um discurso dissociado de alguma experiência formativa. 

Uma compreensão real e aprofundada acerca da realidade social representa 

um imperativo em direção à experiência formativa. A supremacia da realidade 

objetiva capitalista sobre a subjetividade, com a consequente reificação desta última, 

só pode ser contestada se o sujeito compreender as determinações sociais e 

culturais que sobre ele incidem e que dele expropriam as capacidades de crítica e 

intervenção na realidade. O despertar da consciência, assim, representa condição 

imprescindível à ruptura dos processos de reificação. 
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3.2 A CONTRADIÇÃO ENTRE SUBMISSÃO E RESISTÊNCIA DIANTE DOS 

JOGOS ELETRÔNICOS 

 

De modo contraditório, os adolescentes sujeitos desta pesquisa apresentam 

concepções e ações diante dos jogos eletrônicos que expressam processos de 

submissão e de resistência. Os adolescentes revelam, ao mesmo tempo, a 

submissão à racionalidade contida nos jogos e, em algumas situações pontuais, a 

resistência aos padrões de funcionamento e organização dos artefatos eletrônicos.  

 Os nexos constitutivos da contradição entre submissão e resistência, 

apresentados neste capítulo, são os seguintes: a relação entre as regras e a vitória, 

as mudanças nos padrões de funcionamento dos jogos, o “estar dentro e fora” do 

jogo, a compreensão sobre a criatividade, a vivência de emoções e sensações, o 

pensamento de acordo com a lógica do mercado e a compreensão sobre as 

relações entre o jogo eletrônico e a realidade social.   

 

3.2.1 A obediência às regras 

 

Os depoimentos analisados revelam que os adolescentes submetem-se à 

racionalidade dos jogos eletrônicos, de forma geral, e às regras dos jogos, de modo 

particular, como condições para a concretização do êxito, representado pela 

superação de etapas (fases) e pelo alcance de metas finais (“zerar, bater ou fechar” 

o jogo, o que significa a vitória). Alguns depoimentos, transcritos abaixo, ilustram 

essas situações: 

Seguindo a regra… a regra, eu acho que você consegue chegar ao objetivo. 
Você, não seguindo a regra, talvez não consiga chegar lá. (Simone, Escola 
Relâmpago) 
 
Se você não obedecer às regras, o jogo vai ficar sem sentido. Tem que 
obedecer às regras. Sem sentido é tipo se... você está pedindo para fazer 
uma coisa, você vai lá e faz diferente... você não vai passar de fase! Eles 
mandam uma coisa, você vai fazer outra! Aí, não dá certo! Tipo o (jogo) 
Máscara: no Máscara, você tem que ir e pegar o chapéu. Se você não 
pegar o chapéu, você não vai passar!” (Juliette, Escola Trovão). 

 

Para Juliette, da Escola Trovão, “sentido” se refere à obediência ao comando 

do jogo, significa fazer o que o jogo está pedindo. Para ela, o jogo adquire sentido 

quando o jogador obedece às regras, o que representa condição imprescindível à 

concretização dos objetivos do jogador: a superação de fases e a vitória. Já para 
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Simone, da Escola Relâmpago, a não obediência às regras pode reduzir as 

possibilidades de vitória. O exposto demonstra que a busca pelos fins justifica a 

submissão às normas e regras de funcionamento e organização dos jogos 

eletrônicos.   

Está em causa a existência do disciplinamento social condicionado às regras 

do jogo. Tal situação foi verificada a partir das respostas dirigidas à seguinte 

questão: O que você pensa sobre a seguinte afirmativa: “o jogo tem regras definidas 

e cabe ao jogador segui-las”? As respostas transcritas a seguir representam a 

submissão à racionalidade do jogo, evidenciada pela obediência dos adolescentes a 

princípios e diretrizes formulados pelos fabricantes, portanto fora da subjetividade e 

do espaço de intervenção daqueles que jogam. 

Tem que ser. Tem que ser desse jeito. É que... olha aqui: você vai jogar, aí 
vai e derruba um jogador... Aí, como é que vai ser (ter) pênalte? (Adriana, 
Escola Trovão) 

 
Como assim? Porque se não tivesse essas regras... Porque tem jogo de 
corrida mesmo... tem regras que (dizem que) não pode ficar cortando 
caminho... Se... se você não tivesse essa regra, você saía cortando 
caminho e o jogo não teria graça! (Alexandre, Escola Relâmpago) 

 

Porque, sem regras, fica aquele negócio muito bagunçado... tem bichinho 
que bate em bichinho mesmo, bate na gente, bate em qualquer um. Fica 
muito bagunçado sem regras. (Ítalo, Escola Trovão) 
 
(A gente) Obedece às (regras) boas e às ruins. Que é a regra do jogo, né? 
(Jeremias, Escola Trovão) 
 
É, concordo. Mas o jogo tem que ter regras, se não as pessoas fazem 
loucuras, né? Nem todas as ideias, nem todas as possibilidades são boas. 
É, mesmo assim as regras têm que ser expostas, porque se não... loucura, 
né? Todo jogo tem regra (Mateus, Escola Relâmpago) 

 

No entanto, alguns relatos apontam para outras circunstâncias, conforme 

pode ser observado nos depoimentos abaixo. 

Depende, porque, às vezes, eu não quero obedecer às regras do jogo. Aí, 
eu jogo tudo errado. Aí, eu perco! (Irene, Escola Relâmpago). 
 
Mas, igual assim: tem um jogo, todos os jogos têm trapaça... ‘burlação’ de 
regras. Igual o GTA

25
: você tem que sair procurando, passando missão, 

procurando as armas... tempo... pode ter trapaça.” [Perguntei se o jogo 
aceita e ele disse que sim]. “Não, não está dentro da regra: é um código 

                                                           
25

 O GTA, em inglês Grand Theft Auto (Grande Roubo de Automóveis), é um jogo eletrônico fabricado 
pela Rockstar Games, cujo site (http://www.rockstargames.com/games#/?gameDetail=241) apresenta 
as seguintes informações: no GTA, três diferentes criminosos buscam chances de sobrevivência e 
sucesso. Sem opções, “arriscam tudo em uma série de assaltos ousados e perigosos que podem 
prepará-los para a vida.” O GTA V (versão da série) combina narrativa e jogabilidade de novas 
maneiras: os jogadores podem saltar repetidamente para dentro e para fora das vidas dos três 
personagens principais do jogo, jogando todos os lados da história. 

http://www.rockstargames.com/games#/?gameDetail=241
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que burla as regras.” [Ele diz que mesmo assim o jogo aceita]. “Porque aí, 
o negócio do jogo lá fica rodando... trapaça em ganhar... armas no nível 
três... aí, tem que fazer: X X Bola Quadrado L1 L2. Aí, é só fazer isso: X X 
Bola Quadrado el... L1 L2, para dar certo. (Demerval, Escola Relâmpago).  
 
Bem, no jogo você pode fazer a ‘mãinha’ (manhazinha) também, os 
truques, né, que vão além das regras do jogo, né?” [Ele exemplifica]: “Tipo:  
você faz um comando, alguma coisa do tipo, escreve um código lá e pode, 
por exemplo, atravessar uma parede... alguma coisa do tipo, assim, mais 
ou menos...” [Isso não está na regra, mas, por um comando, ele consegue 
realizar]. “Bem, de vez em quando deixa acontecer [o jogo aceita algo fora 
da regra], mas... tipo assim... às vezes ele, é... atualiza, né?... E volta ao 
normal. (Antônio, Escola Relâmpago). 
 

Os depoimentos apresentados revelam o ato de burlar as regras como uma 

evasão em relação aos princípios de organização e funcionamento dos jogos 

eletrônicos. Trata-se, possivelmente, de uma contraposição à racionalidade 

instituída, representada pelo conjunto de regras pré-determinadas existentes. 

Evidencia-se, assim, a contradição entre os atos de obedecer às regras e de burlá-

las (ou de desprezá-las intencionalmente, relegando a vitória a uma posição 

secundária, como faz Irene, da Escola Relâmpago). 

Apesar do componente de adequação dos adolescentes às regras do jogo 

como condição para o alcance da vitória ou como forma de disciplinamento social, 

jogadores que burlam tais regras e que, eventualmente, desprezam as normas 

estabelecidas (e, por vezes, a vitória) também se manifestaram em nossa pesquisa 

empírica. Podemos dizer que o ato de burlar as regras do jogo representa uma 

forma de resistência conjuntural à racionalidade do jogo, uma vez que o objetivo final 

de vencer geralmente permanece intocável. Por outro lado, é inegável o componente 

crítico e de resistência da adolescente Irene ao sistema de funcionamento do jogo, 

inclusive no plano estrutural, que se expressa por sua atitude de, por vezes, 

desobedecer às regras (portanto, “jogar errado”) e perder. A mesma argumentação é 

válida para Mateus (Escola Relâmpago), que vivencia a experiência de perder um 

jogo de futebol de propósito, ao assinalar um gol contra. Descartar a vitória 

representa, em nossa concepção, uma ação que desafia radicalmente a lógica das 

relações capitalistas depositadas na realidade social e em seu fragmento intitulado 

jogo eletrônico. 

O mesmo Mateus compreende que as regras proíbem as “loucuras”, mas 

também tolhem as boas idéias. O mesmo adolescente, aliás, defende as regras 

como normas a serem aprendidas por aqueles que experimentam os jogos 

eletrônicos. Ele diz: 
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Eu acabei de lembrar outra coisa que o jogo transmite, um ensinamento 
também: é que ele tem regras, né?... Na vida real, nós também temos 
regras... não pode fazer tudo. No... no jogo, se você executa uma ação, 
você tem consequências; na vida real, também. Você sabe que vai ter 
consequências, arque com elas. Tipo assim... você vai... se suicidar, você 
vai ter que começar tudo de novo a fase, você está ciente que isso vai 
acontecer. Você vai ter… você vai ter consequências na vida real também. 
Se a gente tem algumas ações, você escolhe o que você quer fazer na vida 
real. Se for... dependendo do que você quer, vai ter consequências. 
(Mateus, Escola Relâmpago). 
 
 

O disciplinamento social revelado pela obediência às regras é por si só um 

fenômeno contraditório, uma vez que pode representar, de um lado, no limite, uma 

alienada adequação do indivíduo ao sistema vigente; por outro lado, pode significar 

o respeito aos espaços públicos e privados de manifestação da cidadania individual 

e coletiva. 

A vitória, tão valorizada pelos jovens jogadores, é análoga ao êxito (a vitória) 

no (jogo do) mercado, representado pelo lucro. Nesse contexto, o acúmulo do capital 

representa o alvo do modus operandi da economia de mercado, com reflexos sobre 

o cotidiano do indivíduo. A absorção das relações humanas pela lógica do capital 

alcança o jogo eletrônico como experiência de lazer, o que exige do sujeito a 

interiorização dos procedimentos produtivistas e pragmáticos que valorizam o 

resultado final (produto) e relegam o processo de construção a uma posição 

secundária. Dessa forma, o adolescente prioriza o resultado final em detrimento do 

processo. Para esse jogador, “zerar” a partida é o mais importante, ainda que para 

isso tenha que se curvar diante de todas as imposições da racionalidade contida no 

jogo. A penetração da economia mercantil no âmago de todas as dimensões não 

econômicas das vidas cognitiva e afetiva torna-se a petrificação da consciência. 

Essa consciência, reificada pelos princípios capitalistas, é esvaziada na 

singularidade de cada pessoa e tomada pela ideologia que naturaliza as relações 

subordinadas ao capital, o que implica a semiformação de adolescentes que 

deverão se adequar à racionalidade do jogo em busca da vitória final. 

A subordinação dos adolescentes entrevistados às normas de organização e 

funcionamento dos jogos eletrônicos como condição para o êxito representa a 

expressão de uma concepção funcionalista que perpassa a sociedade capitalista e o 

jogo eletrônico, seu emblema. Trata-se, nesse particular, de não questionar as 

regras e normas dos jogos, mas de simplesmente obter o melhor rendimento 

possível diante dos procedimentos estabelecidos. Para alguns de nossos jovens 
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jogadores, a adequação às regras dos jogos eletrônicos representa condição sine 

qua non para a obtenção da vitória, o que implica possível responsabilização do 

indivíduo, em termos de talento, nível de treinamento ou de habilidade motora, pelo 

êxito. Verifica-se, nesse caso, um deslocamento das responsabilidades pelo 

sucesso da esfera social para a dimensão pessoal, o que, aliás, significa a tradução 

do discurso de ascensão socioeconômica na sociedade capitalista, que deposita no 

esforço e no talento pessoais a condição para o êxito e culpa o miserável pela 

própria miséria. Não podemos incorrer no equívoco de deslocar as tensões entre 

indivíduo e sociedade para apenas um dos extremos dessa relação, uma vez que 

tais pólos influenciam-se de modo mútuo e contínuo. Mas não podemos deixar de 

registrar o componente ideológico da racionalidade capitalista que, pela via da 

redução do êxito e do fracasso às capacidades e aos esforços individuais, retira do 

campo de ação político, econômico e social suas inegáveis responsabilidades pela 

existência de mazelas que emergem da organização da economia de mercado. Esse 

contexto é apresentado de forma significativa através do seguinte depoimento de 

Mateus:  

Mas, então, se você não conseguir... você fica mais velho, mais experiente. 
Aí, com o tempo de treinamento, você vai tentando. Outra coisa que o jogo 
ensina também, que alguns jogos ensinam, é pra você nunca desistir, pra 
você ir tentando, tentando, que um dia você vai conseguir. Tipo assim: 
você consegue, vira profissional na fase, tipo assim... De tanto tentar a fase 
você pode até conseguir. (Mateus, Escola Relâmpago). 

 

3.2.2 As mudanças nos padrões de funcionamento dos jogos 

 

Quando indagados se os jogos eletrônicos poderiam ser diferentes e sobre o 

que inventariam ou modificariam nos jogos (desde que fossem os fabricantes) para 

melhorá-los, alguns adolescentes expressaram ampla concordância com os atuais 

padrões de organização dos artefatos em questão. Os depoimentos a seguir ilustram 

bem essa realidade:  

É, eu, na minha opinião, acho que eles (os jogos) são bons... Eu acho, eu 
não mudaria nada. (Aline, Escola Relâmpago). 
 
Não, eu acho que... eu deixaria do jeito que são, porque... tipo, como os 
próprios donos já criaram, aí a gente já se acostuma com isso, aí fica mais 
divertido. (Eduarda, Escola Relâmpago). 
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Depois Eduarda, da Escola Relâmpago, disse que melhoraria os jogos de 

magia, que apresentam poderes: nesse caso, ela acrescentaria mais um poder. Já 

Mateus, da Escola Relâmpago, afirma: 

Olha, eu acho que os jogos são bons do jeito que eles são, sim. Eu acho 
que esse é o único defeito que eu consigo encontrar [o fato de o jogador ter 
apenas uma carreira

26
 / trajetória a seguir] e, talvez, alguns jogos têm que 

ser assim... Eu acho que... o jeito que está está legal, não tem, tipo assim... 
Jogar é uma brincadeira para divertir... E acho que todas as brincadeiras 
podem ser novas ou não... O jeito que o videogame está está bom... Está 
legal. Faltam só poucas coisas assim, para mudar, quase nada, não é 
muita coisa. (Mateus, Escola Relâmpago). 
 

 Por outro lado, Irene (Escola Relâmpago) defende a criação de jogos para 

além de limites pré-estabelecidos. Ela diz:  

E aí, a gente coloca mais assim... livre, porque tem jogos que a criança já 
começa assim e já tem meio que uma base. Tipo assim, é... para a gente 
criar os jogos dos carros: tem que ser de corrida, tipo assim, o do Mickey a 
gente tem que pular, atravessar e chegar no objetivo. (Irene, Escola 
Relâmpago) 

 

  Ela diz que a criação dos jogos parte de uma base. Então, não há tanta 

liberdade. Ela acrescenta:  

Tipo assim: a gente cria o tanto de vida que tem, o tanto de inimigo, o lugar 
em que ele vai pular. Todos têm que ter um inimigo... Todos têm que ter um 
tanto de vida... e por aí vai. (Irene, Escola Relâmpago) 

 

 A criação, nesse contexto, ocorre dentro de limites pré-determinados. Irene, 

no entanto, disse que criaria além desses limites. Suas afirmações são: 

Na verdade, eu ia colocar mais coisas... sei lá, se ele queria criar um jogo 
de... agora está difícil, tipo...  de... quebra-cabeça, sei lá... Se ele pudesse, 
mais ou menos, pegar uma imagem e recortar, qualquer imagem que ele 
pusesse no computador, recortar e colocar... Porque aí, se a pessoa 
quisesse fazer, tipo assim... se não tivesse a opção, ela podia deixar um 
lugar para colocar os comentários, uma outra pessoa, o que ele quisesse. 
Porque acho que isso também, às vezes, falta, tipo assim: a gente não pode 
dar a nossa opinião para os criadores mudarem. (Irene, Escola Relâmpago). 

 

No contexto da crítica aos padrões de organização dos jogos, o depoimento 

de Irene é particularmente interessante ao apontar os processos de criação 

existentes nos artefatos eletrônicos. Ela relata a existência de jogos que incluem a 

criação de novos jogos, mas afirma que isso ocorre diante dos limites impostos pelo 

artefato eletrônico. Desse modo, o jogo do Mickey tem que necessariamente incluir 

saltos e os jogos de carros têm que, obrigatoriamente, incluir as corridas. Ela 

                                                           
26

 Carreiras, nos jogos eletrônicos em questão, são semelhantes às carreiras profissionais que os 
indivíduos possuem no plano da realidade. No jogo de futebol eletrônico, o jogador real só pode 
controlar a carreira de um jogador virtual 
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percebe esses limites e manifesta seu desejo de criar para além do pré-

estabelecido, o que contemplaria inclusive comentários e sugestões para os 

fabricantes dos jogos.  

 Outra adolescente, Luciana (Escola Trovão), realizou um depoimento 

interessante a respeito da personalização dos comandos dos jogos. Ela diz:  

Não, eu colocava (colocaria) assim, por exemplo... Se a pessoa quisesse 
pular, em vez de apertar X - porque em todo jogo é X -, podia apertar 
quadrado, triângulo, a seta para subir, mudasse tudo, de um jeito que a 
pessoa pudesse personalizar, do jeito que ficasse mais fácil para ela. 
(Luciana, Escola Trovão). 
 

Percebe-se, portanto, que ela gostaria de realizar criações localizadas para 

além dos limites atualmente impostos.   

As contradições entre a submissão e a resistência dos jovens jogadores aos 

padrões habituais de organização e funcionamento dos jogos foram reveladas por 

nossa pesquisa empírica. Alguns jogadores demonstram preferência por “deixar os 

jogos como são”, enquanto outros sugerem modificações conjunturais e, 

eventualmente, estruturais. Jonas (Escola Relâmpago) condena modificações 

abruptas que poderiam reduzir as vendas, mas Ítalo (Escola Trovão) reduziria os 

níveis de violência dos jogos; Aline (Escola Relâmpago) julga que os jogos são bons 

e que, por isso, “não mudaria nada”, mas Ingrid (Escola Relâmpago) diz que eles 

são monótonos e repetitivos, e que  criaria novos jogos.  

Mesmo Jonas (Escola Relâmpago), que não promoveria mudanças radicais 

em função de questões comerciais, mudaria algumas situações se os jogos fossem 

“só para ele”, conforme o depoimento a seguir:  

Bom, eu criaria uma história diferente! Seria uma coisa realmente muito 
louca! Sem lógica, porque os jogos geralmente colocam uma lógica infinita, 
que, para mim, não vale a pena colocar. Infinita porque é muito longa, 
muito longa... Coloca uma história longa demais e, no final, acaba 
acontecendo uma explicação maior ainda do que acontecer pouca coisa, 
entende? É muito tempo e pouca coisa. (Jonas, Escola Relâmpago). 

 
Ele acrescentou que elaboraria uma lógica realmente diferente, mas não 

soube “explicar direito o que faria”. Prossegue:  

É, por exemplo, se é para acontecer duas coisas e diferenciar os lugares 
ao mesmo tempo, o jogo acabaria mostrando uma parte antes e, depois, 
daria uma explicação de que era naquele exato, naquele mesmo momento 
que estava acontecendo. Então diria... a outra parte para a pessoa poder 
jogar... [ele falou com hesitação, lentamente, escolhendo as palavras] 
nessa parte. (Jonas, Escola Relâmpago). 
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Enfim, ele concordou que seria algo relacionado à orientação de quem 

estivesse em jogos com dois ambientes simultâneos.  

Percebemos que as contradições na relação dos adolescentes com os jogos 

eletrônicos são emblemas da relação mais ampla do sujeito com a racionalidade 

tecnológica que comanda as sociedades unidimensionais. A esse respeito, afirma 

Marcuse (1979): 

os setores mais avançados da sociedade industrial ostentam 
completamente esses dois fatores: a tendência para a consumação da 
racionalidade tecnológica e esforços intensos para conter essa tendência 
no seio das instituições estabelecidas. Eis a contradição interna dessa 
civilização: o elemento irracional de sua racionalidade. É o totem de suas 
realizações (MARCUSE, 1979, p.36). 

 

O jogador que defende a obediência às regras do jogo também as burla; o 

indivíduo que se ajusta de forma irrefletida à organização do jogo é o mesmo que 

defende possibilidades de criação para além dos limites impostos pela racionalidade 

do artefato. A contradição persiste, e a alienação convive com a resistência. 

Felizmente, no âmago do ajuste floresce a oportunidade da crítica. Restabelece-se, 

dessa forma, a estreita ligação entre o sujeito que se objetiva na realidade e a 

realidade objetiva apropriada pela subjetividade do indivíduo; instala-se, assim, a 

crítica em contraposição à reificação.  

Conforme Goldmann (1979), o processo de reificação apodera-se de todas as 

instâncias da vida social e petrifica as consciências em nome da pretensa 

universalidade da racionalidade instrumental. No entanto, se a consciência reificada 

em nome da racionalidade da técnica é uma realidade - e isso ocorre de forma 

particular na submissão dos adolescentes aos princípios de organização dos jogos 

eletrônicos -, por outro lado também é real a possibilidade de superação dessa 

racionalidade por dentro da própria razão que se nega e se questiona. Isso significa 

que o jogo eletrônico traz consigo as possibilidades de crítica e de questionamento 

de sua própria estrutura de funcionamento, ou, em outras palavras, o jogo traz em si 

a própria contradição.  

Goldmann (1979) afirma a conversão da consciência em simples reflexo sem 

função ativa pela via da penetração da reificação em todos os setores não 

econômicos da sociedade. As subjetividades reificadas, nesse contexto, atingem 

também os adolescentes diante dos jogos eletrônicos, como demonstram 

depoimentos em favor da manutenção dos jogos exatamente como são, uma vez 
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que as pessoas “já estão acostumadas às normas e regras dos jogos”. Há discursos 

que evidenciam a submissão aos padrões de funcionamento e organização dos 

jogos como condição para o alcance do êxito, representado pela superação de fases 

e a concretização da vitória. 

Em campo oposto ao da reificação encontram-se as possibilidades de crítica 

e emancipação dos sujeitos em relação à racionalidade que organiza a sociedade 

capitalista, de forma geral, e os jogos eletrônicos, de modo particular. A experiência 

formativa na perspectiva da emancipação pressupõe ampla dedicação e total 

abertura diante do objeto, com o intuito de questioná-lo quanto à sua suposta 

naturalidade e suas limitações objetivas e de revelar suas propriedades ocultas atrás 

das aparências. O objeto, portanto, deve ser investigado em suas contradições. 

Adolescentes como Irene (Escola Relâmpago) compreendem aspectos 

ocultos da realidade aparente: a jogadora, ao analisar os dados para a criação de 

jogos, entende que a potencialidade criativa esgota-se dentro dos limites da 

racionalidade do jogo. Essa adolescente diz que jogos de carros podem ser criados, 

desde que sejam de corridas; que jogos do Mickey podem ser inventados, desde 

que existam saltos; e que quantidades de vida e de inimigos podem ser definidas 

pelo jogador, desde que existam vidas e inimigos. Ao questionar o limitado processo 

de criação de jogos, Irene vislumbra a realização de algo diferente, que escape ao 

padrão pré-determinado. Ela gostaria de criar para além dos limites rígidos dos 

jogos. Implícita em seu discurso está a compreensão da capacidade do sujeito de 

definir os rumos dos jogos. Nesse sentido, a experiência formativa adquire riqueza e 

substância que diferem da visão que naturaliza os jogos como são e estabelece sua 

imutabilidade. 

O discurso de Irene poderá caminhar em direção à experiência formativa 

emancipatória, que, segundo Leo Maar (2003), pressupõe a rejeição do existente 

pela via da contradição e da resistência. Caberá, portanto, na experiência rumo à 

emancipação, a não-identidade, a inadequação entre a realidade e o conceito. É o 

que Irene manifesta ao se posicionar para além dos limites definidos pela estrutura 

de funcionamento dos jogos. 

A experiência formativa, de acordo com Adorno (2003), deve se constituir a 

partir da relação dialética entre sujeito e objeto, posto que as situações não se 

resolvem apenas na dimensão do idealismo do sujeito (Irene, da Escola Relâmpago, 

por exemplo) ou nas condições objetivas da realidade (o videogame, o tablet, o 
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computador e o celular que disponibilizam os jogos eletrônicos). Para a vivência da 

experiência em questão, o sujeito, necessariamente, deverá romper/refutar o 

comportamento convencional e buscar a reflexão. 

 

3.2.3 O “estar dentro e fora” do jogo 

 

Os adolescentes entrevistados disseram que muitas vezes se sentem “dentro 

do jogo”, o que implica identificação com personagens por eles controlados e/ou 

com situações dos jogos. Alguns entrevistados alternam momentos “dentro e fora do 

jogo” e cinco adolescentes afirmaram que se sentem sempre dentro do jogo. Os 

depoimentos abaixo revelam o sentido de “estar dentro do jogo” para alguns 

jogadores.  

Eu estou dentro do jogo, porque muitas das vezes que eu estou lá jogando, 
de repente chega uma hora assim que eu estou falando... acabou. Eu 
estou mexendo, mas eu estou lá... Aí, de repente, eu ouço: páá! “ Simone, 
você prestou atenção em mim?”  Aí, eu percebo... nossa, que eu estava tão 
vidrada no jogo, tão dentro do jogo que eu nem prestava atenção no que 
minha mãe me falava. (Simone, Escola Relâmpago).  
 

Simone se sente dentro do jogo, mas diz que o personagem lá dentro não é 

ela (ela nunca pensou nisso). 

Estou lá dentro. No GTA parece que eu estou lá dentro quando ele (o 
personagem) faz graça, sai correndo... E porque, nas melhores situações, 
é que parece que sou eu. (Geraldo, Escola Trovão). 

 

Nas boas situações, Geraldo se sente dentro do jogo; nas situações ruins, 

como quando o personagem mata alguém, ele se sente fora do jogo. 

(Parece que estou) Dentro (do jogo). É porque envolve muito. Eu estou 
agindo através dele (do personagem). Com ele... eu faço as ações. 
(Eduarda, Escola Relâmpago). 
 
Dentro (do jogo). Sempre. Não, é assim... Eu olho... Porque assim, esse 
sou eu... Aí, eu fico só concentrada no jogo, fica como se eu estivesse 
dentro! E vendo tudo lá dentro. (Luciana, Escola Trovão).  
 

Luciana escolhe um boneco (personagem) que será ela. 

Parece que eu estou dentro do jogo! Eu acho que eu estou viajando lá 
dentro do jogo... jogo assim. Quando eu estou com os controles, eu estou 
pulando os trenzinhos, parece que a gente está pulando! Igual aos de 
corrida: de corrida a gente fica assim, não é? (Juliette, Escola Trovão). 
 

Juliette diz que, quando controla e vira o carro, seu corpo acompanha do lado 

de fora (da tela). Ela se refere ao movimento do volante fora do jogo, o que faz com 
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que ela se sinta dentro do jogo (vale notificar que não se trata de um jogo com 

sensores de movimentos).  

É! No jogo de futebol, criei um (personagem) para mim que eu... que eu 
coloquei ele lá no São Paulo, porque eu torço para o São Paulo. 
(Alexandre, Escola Relâmpago). 
 

Nesse caso, Alexandre entrou no time: “(É) como se eu tivesse entrado”. 

Acho que, uma vez ou outra, eu já me senti dentro do jogo... Agora, tem um 
jogo muito positivo, do Ex-box, o Kinetic, sabe? O corpo... Que aí eu 
comecei a me sentir dentro do jogo, porque aí é uma coisa realmente legal! 
(Jonas, Escola Relâmpago). 
 

No caso de jogos com sensores (como o citado), há reprodução do 

movimento do jogador. Nesse caso, Jonas já se sentiu dentro do jogo.  

Tenho a impressão que estou lá dentro, porque é tão bom! (Adriana, 
Escola Trovão). 
 

Adriana disse que isso ocorre em todos os jogos.   

Ah, porque é divertido, né?... Porque a gente está jogando assim... Aí, a 
gente parece que está lá jogando... (Adriana, Escola Trovão). 
 

Às vezes Adriana identifica alguém dentro do jogo que ela dispõe como ela 

mesma. E mesmo quando ela não se identifica com alguém, “parece que ela está lá 

dentro”.  

 Conforme pode ser apreendido a partir dos depoimentos acima, os 

adolescentes sentem-se “dentro dos jogos” quando se identificam com situações 

elogiáveis, do ponto de vista moral, quando se reconhecem em um personagem e 

sobretudo, quando estão muito envolvidos com o jogo eletrônico. Parece-nos que 

tais processos de reconhecimento fazem parte da racionalidade do jogo à qual os 

adolescentes se submetem. Sendo assim, falsos reconhecimentos são artifícios 

provocados com o intuito de inserir os jogadores na “universalidade” do próprio jogo. 

Os falsos reconhecimentos representam mais o processo unidimensional de 

reificação das subjetividades que a expressão de singularidades individuais. 

 O “estar fora do jogo”, também relatado por vários adolescentes, talvez 

represente certa sensação de controle sobre a dinâmica do jogo e seus 

personagens. No entanto, o controle em questão é delimitado pela racionalidade do 

jogo, o que desloca o “comando” da esfera do indivíduo para a do objeto (o artefato 

tecnológico). 

 Os adolescentes apresentam as seguintes justificativas para o fenômeno de 

“estar dentro do jogo”: a existência de sensores que reproduzem os movimentos 
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corporais na tela, a criação de personagens que representam o próprio jogador, o 

profundo envolvimento com a experiência proporcionada pelo jogo, o fato de gostar 

bastante de determinados jogos, a disposição visual do movimento do jogo (um 

adolescente, Jeremias, da Escola Trovão, cita as corridas de automóveis, em que o 

corpo externo move-se na dependência do que ocorre na tela), a identificação com a 

busca pela vitória, a vivência de “fases legais” (conforme o depoimento de Gabriel, 

da Escola Trovão) e o reconhecimento de si próprio em situações elogiáveis do 

ponto de vista moral (Geraldo, da Escola Trovão, diz que em situações boas 

percebe-se dentro do jogo; em situações ruins – como matar alguém –, se considera 

fora do jogo). Parece-nos que, em maior ou menor intensidade, essa sensação do 

jogador de “estar dentro” é provocada pelo conjunto de procedimentos estabelecidos 

pela racionalidade do jogo. Em outras palavras, podemos dizer que a organização e 

o funcionamento do jogo eletrônico seguem uma programação que planeja absorver 

o indivíduo em sua integralidade, o que envolve seus pensamentos, atitudes, 

emoções e movimentos. 

Um jogo eletrônico é algo comercializado na dependência do interesse de 

consumo que causa nos indivíduos, o que justifica a elaboração de enredos 

atraentes para os adolescentes. Trata-se, de acordo com a ótica do sistema 

capitalista, da fabricação de jogos que se aproximem de modo (quase) perfeito da 

realidade, que reproduzam circunstâncias sociais com fidelidade, que se utilizem da 

mais avançada tecnologia disponível e que contenham desafios na forma de etapas 

com níveis crescentes de dificuldade, o que viabilizará o surgimento de um público 

consumidor ávido por novidades. Evidentemente, o modo de operação da Indústria 

Cultural em breve tornará obsoletas as novidades, induzindo os consumidores à 

aquisição de novas versões dos mesmos produtos. 

Ora, um jogo eletrônico será tanto mais consumido quanto mais os jogadores 

“dentro dele” se sentirem, o que, com certeza, é do amplo conhecimento dos seus 

fabricantes. Provocar o envolvimento dos jogadores e colocá-los “dentro” torna-se 

um artifício do capital para incrementar o consumo dos jogos eletrônicos. Aliás, as 

possibilidades interativas entre o sujeito e o artefato tecnológico – e, nesse 

particular, não nos referimos apenas aos jogos eletrônicos – constituem estratégias 

para a elevação do consumo de novos produtos eletrônicos. 

Seria o fenômeno de “estar dentro” do jogo um reflexo da supremacia da 

racionalidade do capital sobre a singularidade da subjetividade? Podemos colocar a 
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questão de outro modo: seria a identificação do sujeito com o jogo eletrônico o 

resultado de um processo de reificação de subjetividades que, progressivamente, 

substitui a particularidade individual pela submissão à racionalidade instituída? As 

respostas a essas indagações talvez estejam localizadas em Resende (2009), para 

quem a contemplação e o automatismo, ao invadirem as diversas esferas da vida 

individual, transformam o ser humano em alguém cujas reações ao mundo exterior 

tornam-se cada vez mais irrefletidas e mecânicas. Nesse contexto de reificação 

psíquica, os processos conscientes são substituídos por reações automáticas e 

imediatas, desvinculadas da autonomia, da vontade e das genuínas identificações 

originais. 

Não podemos, no entanto, justificar a identificação dos jogadores com o jogo, 

na forma do “estar dentro”, como reflexo único e absoluto de uma racionalidade que 

planeja e executa o envolvimento de todos os adolescentes com os jogos. Se 

incorrêssemos nesse equívoco estaríamos reificando, arbitrariamente, a dialética 

que adotamos. Não são todos os adolescentes que se sentem sempre dentro dos 

jogos, pois apenas as meninas manifestaram esse comportamento. A maioria dos 

nossos entrevistados apresenta alternâncias entre os movimentos de “estar dentro e 

estar fora” e, nesse contexto, estão incluídos quase todos os meninos e algumas 

meninas. Para além das questões de gênero associadas a essa realidade, 

merecedoras de uma investigação posterior, percebemos que uma possível 

programação do envolvimento dos jogadores com o jogo, por ordem da 

racionalidade vigente, não se reveste de um totalitarismo absoluto, pois o fenômeno 

do “estar dentro” apresenta variações de pessoa para pessoa e de jogo para jogo. 

Parece-nos que o envolvimento dos adolescentes é, de fato, reflexo de mediações 

provenientes da racionalidade instrumental. Mas a inexistência de um totalitarismo 

capaz de abranger todos os jogadores e todos os jogos é representativa da 

contradição entre submissão e resistência. Sendo assim, pensamos que do bojo da 

submissão emergem os fragmentos da resistência. 

O discurso de Geraldo (Escola Trovão), para quem a sensação de “estar 

dentro” está associada a situações não condenáveis do ponto de vista moral, 

pressupõe certo controle do jogador sobre o enredo que se desenrola diante dele. 

Esse adolescente diz: “No GTA (um jogo com episódios de violência), parece que eu 

estou lá dentro quando o personagem faz graça, sai correndo... Mas quando está 

lutando assim e quando está matando gente (não parece ser ele dentro do jogo)”... 
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Ele conclui: “é porque nas melhores situações é que parece que sou eu”. Essa 

percepção de Geraldo acerca da distinção entre o bem e do mal talvez traduza as 

concepções das pessoas acerca da organização da vida em sociedade, se 

considerarmos que os sujeitos buscam, no cotidiano, a separação desses extremos 

que, frequentemente, se aproximam. É possível que o cidadão comum inserido na 

sociedade do capital, assim como Geraldo diante do jogo eletrônico, se localize 

diante do mundo de acordo com seus princípios morais, o que nos parece salutar. 

No entanto, percebemos que tal autonomia moral individual apresenta um campo de 

ação restrito, pois não implica modificações estruturais da sociedade. Assim, o 

sistema capitalista continua intacto enquanto nos definimos entre o bem e o mal. O 

controle exercido por Geraldo diante do computador é, possivelmente, o mesmo que 

exercemos no cotidiano social, mas não dissolve uma questão fundamental: quem 

de fato está no comando? O sujeito, personificado em Geraldo e em cada um de 

nós, ou o objeto, corporificado no jogo eletrônico e nas bases de organização do 

sistema capitalista? 

A questão permanece pertinente quando analisamos o depoimento de Ítalo 

(Escola Trovão), que diz sentir-se dentro do jogo em função da tensão e da 

ansiedade de vencer logo a partida que disputa, mas não se reconhece “apanhando 

e lutando” dentro do jogo. Em síntese: ele diz que se envolve, mas que “não sai do 

real”, o que sugere (mas não assegura) a separação subjetiva entre a realidade 

cotidiana e a ficção do jogo.  

O depoimento de Mateus (Escola Relâmpago), reproduzido a seguir, 

expressa algumas contradições interessantes a respeito das concepções do jogador 

sobre o bem e o mal, a vitória e a derrota e os fenômenos de “estar fora ou dentro 

do jogo”: 

Olha, eu costumo me ver dentro (do jogo) assim: eu tento me colocar no 
lugar da pessoa, não fazer, tipo assim... sou uma pessoa do jogo, eu tento 
não fazer mal para ela, tipo assim, sabe? Mas, algumas vezes, eu também 
fico fora e acabo pensando só em mim, não no que está dentro do jogo. 
Mas eu gosto também de me colocar dentro do jogo, assim. (Mateus, 
Escola Relâmpago). 
 

Mateus se percebe controlando um personagem, mas também se percebe 

dentro do jogo.  

É assim: algumas pessoas querem se suicidar, pulando do penhasco 
durante um jogo, mas é mentira, né? O povo não acredita assim... Mas tem 
que tentar não fazer isso, né? É, mas, por exemplo, durante um jogo de 
futebol, eu perco de propósito, aí é por mim mesmo, não é pelo jogador, 
que fez gol contra, talvez... De vez em quando, assim, eu, eu faço algo que 
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eu acabo pensando só em mim mesmo, não no que está dentro do jogo... 
eu não me coloco dentro do jogo. Só que, na verdade, eu gosto de me 
colocar dentro do jogo, eu com ele mesmo lá. (Mateus, Escola 
Relâmpago). 
 

Ele age dentro do jogo como acha correto, mas, algumas vezes, contraria 

isso.  

Não, mas jogos assim: se você é um cara e você desrespeita a lei, igual 
naquele GTA lá. Eu não gosto daquele jogo, porque ele é de violência. 
Você pode fazer lá, pode se colocar no lugar de um bandido, você tem que 
fugir da polícia, assaltar, matar pessoas, e eu não gosto disso. Eu tento 
fazer o bem com a pessoa que eu sou nesse jogo. Esse jogo é legal 
porque você é uma pessoa mesmo dentro do mundo real, só que você 
pode fazer o que você quiser. Eu não quero ser assim: ser no jogo como eu 
coloco... O grande exemplo de eu me colocar dentro do jogo é esse GTA. 
Só que eu não jogo mais ele. É porque eu não quero, tipo assim, assaltar 
as pessoas lá, porque o jogo não é real, tal, tal, tal, não... Eu tento fazer o 
bem no jogo mesmo. (Mateus, Escola Relâmpago). 

 

Mesmo no GTA, que apresenta bandidos, ele tenta fazer o bem para esse tipo 

de personagem. No GTA, ele tenta fazer o bem, mas a polícia o “caça” do mesmo 

jeito. O adolescente diz: 

De vez em quando, eu ultrapasso a velocidade lá, assim, mas tento não 
bater em ninguém. Mas, de vez em quando, dá acidente, né? (Mateus, 
Escola Relâmpago). 
 

Mateus acrescenta: 

É, mas… assim, eu até gosto de jogos de... assim, vamos dizer, de tiro, 
assim, sabe... Mas você não pode ver o jogo como algo da realidade, 
totalmente. Porque o jogo é o jogo, ele é mentira, você pode até achar que 
a gente está dentro do jogo, como eu disse... mas, na verdade, ele não é 
real, porque, por exemplo, (é impossível) você pular de uma ponte e 
sobreviver!? (Mateus, Escola Relâmpago). 

 
Mateus diz que prefere jogar outro jogo, intitulado The Sims, e se justifica:  

Só que eu gosto (do The Sims), porque você não é um bandido, você não 
trata as pessoas com violência e você é você mesmo na sociedade. É uma 
pessoa, tem jeito de você criar a sua face, colocar sua roupa... (...) ... Eu, 
eu prefiro fazer o bem do que ser visto como bandido pela sociedade. Por 
isso que eu gosto do The Sims. (Mateus, Escola Relâmpago). 
 

Os relatos de Mateus nos trazem alguns dados para análise: o jogador afirma 

a separação entre ficção e realidade e, ao mesmo tempo, expressa o dilema de 

seguir ou não seus próprios princípios morais no jogo. Ele diz que gosta de se 

colocar dentro do jogo e lá promover o bem, tanto que faz isso mesmo dentro de um 

jogo violento como o GTA, mas assume que, por vezes, pensa apenas em si próprio, 

como quando perde de propósito no futebol eletrônico sem a “devida consideração” 

pelo jogador que assinalou o gol contra. Mateus diz que não joga mais o GTA em 
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função do conteúdo desse jogo, composto por assaltos, assassinatos e fugas da 

polícia. Dessa forma, ele afirma a contradição do próprio jogo, evidenciada pelo fato 

de a polícia persegui-lo mesmo quando ele tenta fazer o bem. Ele ultrapassa a 

velocidade no jogo (provavelmente de carro) e tenta não bater em ninguém, mas 

assume o risco de provocar acidentes que, de vez em quando, acontecem. As 

concepções e ações de Mateus podem revelar o caráter contraditório que, ao 

perpassar sujeito e objeto, constitui a subjetividade e a objetivação humanas na 

realidade concreta. Tais contradições, inerentes ao sujeito e à sociedade capitalista, 

estão contidas de forma emblemática nas relações entre adolescentes e jogos 

eletrônicos.  

 

3.2 4 A compreensão sobre a criatividade 

 

 Ao falso reconhecimento por parte daqueles adolescentes que se sentem 

dentro do jogo e ao falso controle apresentado por aqueles que se colocam fora do 

jogo, podemos acrescentar a falsa criatividade como forma da racionalidade do 

objeto que exerce determinações sobre o sujeito. Conforme assinalado no capítulo II 

deste trabalho, as formas de criatividade apontadas pelos adolescentes são 

aparentes, pois se fundamentam em escolhas de estratégias e em montagens de 

personagens a partir de repertórios definidos pela racionalidade do jogo. Assim, 

verifica-se a inexistência de processos criativos calcados na singularidade individual, 

visto que a amplitude da criatividade está circunscrita a limites definidos. 

 Nossos entrevistados, em sua maioria, vislumbram possibilidades criativas em 

diversas circunstâncias dos jogos, tais como a demonstração de situações 

impossíveis (fictícias) e a manifestação da habilidade para se desviar de obstáculos. 

Ora, quando o objeto (o jogo) apresenta algo impossível no plano da realidade, 

como a coleta de moedinhas no céu, o protagonismo da ação não está localizado no 

sujeito, o que restringe o exercício da criatividade por parte desse último. Tal 

concepção de criatividade como reflexo da ficção representa provavelmente um 

equívoco na compreensão da criação como manifestação do ser humano diante da 

realidade. Essa distorção alcança o pensamento de Stela, da Escola Trovão, que, 

erroneamente, entende que o ato de “pular bichinhos” em um jogo representa um 

processo criativo, quando, na verdade, representa tão somente um exercício de 

habilidade motora pela via da destreza e da coordenação visomotora. 
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 A racionalidade do jogo, definida por seu formato, delimita a (falsa) 

criatividade em espaços específicos, o que desloca o processo de criação da 

singularidade individual para o domínio de uma universalidade posta. A “criatividade” 

condicionada pela racionalidade vigente é característica dos processos cognitivos 

empreendidos pelo sujeito unidimensional, aquele cuja consciência está reificada 

pelas normas sociais padronizadas. Trata-se, conforme Lukács (2012), da 

consolidação de uma estrutura de consciência unitária para a sociedade. Sob a 

égide de tal consciência, há a adesão do sujeito a estereótipos materiais e 

simbólicos, os quais se colocam como empecilhos à efetivação da genuína 

criatividade. 

 A consciência unitária (ou a subjetividade unidimensional) se expressa 

através da experiência semiformativa do sempre-igual. O ajuste aos padrões pré-

estabelecidos provocará, possivelmente, o tédio do sujeito, mas, de acordo com Zuin 

(1999, p.75), “a provável sensação de monotonia do pseudo-indivíduo é facilmente 

compensada pela felicidade de se sentir integrado”. Nesse contexto, o custo da 

integração provavelmente repousa na redução da criatividade. 

 De modo geral, os adolescentes que entrevistamos não percebem o papel 

alienante e fetichista veiculado pela tela do computador e do videogame. Os jovens 

jogadores, em geral, não apreendem a limitação ao exercício criativo, pois 

entendem, de forma ilusória, que o jogo permite e estimula a criatividade. Há, 

nesses casos, a submissão dos jogadores à mistificação promovida pela 

racionalidade contida no jogo. Como símbolo dessa ilusão, podemos citar o discurso 

de Demerval, da Escola Relâmpago, para quem o jogo oferece oportunidades de 

criatividade “em tudo”. 

 Por outro lado, há adolescentes que percebem a inexistência da criatividade, 

ou os limites para o seu exercício. A esse respeito, Ingrid (Escola Relâmpago) diz 

que os jogos não estimulam a criatividade; Mateus (Escola Relâmpago) diz que as 

possibilidades são limitadas pela organização do jogo; Luciana (Escola Trovão) diz 

que não há possibilidade de criação, uma vez que “tudo está pronto”; e Ítalo (Escola 

Trovão) afirma que não consegue ser criativo em função das regras e da 

inexistência de alternativas. Um trecho do depoimento de Ítalo, transcrito a seguir na 

íntegra, simboliza a inexistência de alternativas: 

Como tem regras ... não tem jeito da gente imaginar uma coisa, porque só 
tem aquele jeito de passar, não tem outro. Aí, não tem esse negócio de 
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criatividade: “ah, vou fazer isso aqui que isso aqui fica mais fácil”. Tem que 
seguir as regras do jogo para conseguir passar. (Ítalo, Escola Trovão). 

 

 Compreendemos que os depoimentos de Ingrid, Mateus, Luciana e Ítalo 

expressam conhecimento a respeito da relação que envolve o jogador, a criatividade 

e o jogo eletrônico. Em princípio, esses adolescentes, pelo menos no que se refere 

ao quesito criatividade, não se submetem à lógica imposta pelo objeto, pois 

conseguem “enxergar além da aparência”, o que é imprescindível para o alcance da 

verdadeira experiência formativa. Pelo menos para esses quatro adolescentes, em 

contradição com tantos outros, a racionalidade do jogo como mito está parcialmente 

desconstruída.  

 

3.2.5 A experiência de emoções e sensações 

 

 As emoções e sensações representam fatores determinantes para a 

associação dos adolescentes aos jogos. Nesse sentido, o envolvimento e a adesão 

ao jogo e, portanto, à sua racionalidade encontram-se na dependência da 

manifestação de algumas emoções, como a raiva, a ansiedade e o relaxamento. Os 

adolescentes afirmam sentir raiva quando não passam de fase no jogo, não 

completam uma missão, perdem e têm de reiniciar as ações; e dizem sentir 

ansiedade em função da necessidade de alcançar logo os objetivos. Como se 

percebe, o êxito e o fracasso estão na raiz das sensações experimentadas pelos 

jogadores: trata-se da supremacia do produto (vitória, sucesso) sobre o processo, 

que representa elemento de subordinação do sujeito à racionalidade do jogo.  

 Os depoimentos abaixo confirmam o exposto. 

É, aí vai, né? Eu tô no jogo... aí, quando eu passo de fase, igual eu te falei, 
é uma sensação de vitória assim... É uma coisa, tipo assim, uma coisa que 
não dá para explicar. Só você que sabe, mas não dá para explicar assim o 
que que é. (Jeremias, Escola Trovão). 

 
Ah, quando eu tô ganhando eu tô feliz...  Quando eu tô perdendo eu tô... 
Nossa, eu fico muito nervosa! Nossa, eu fico... Nossa, que horror, que 
bichinho nojento! Eu coloco a culpa no bichinho lá, no personagem. 
(Simone, Escola Relâmpago). 

 
Eu sinto ansiedade! Ansiedade! É, eu fico assim: “nossa, será que eu vou 
passar?”  Você fica tipo ansiosa para passar de fase logo. Você fica 
ansioso. [...] Aí, teve um dia que eu cheguei na 3ª estação da... do...do 
jogo. Aí, eu fui lá e morri. Aí, eu fiquei com raiva... porque... Ah, deixa eu 
passar de novo! (Juliette, Escola Trovão). 
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Quando eu fico sozinho, assim, mesmo a gente, eu fico nervoso, meio com 
raiva assim... Eu tenho que passar uma fase, assim, tipo de um jogo... E aí 
eu não consigo passar, e eu fico suando para passar, pra tipo... E minha 
mão é muito quente, eu fico suando o controle, fica suando a roupa aqui 
assim... E eu, às vezes, fico com raiva do jogo, porque eu não consigo 
passar, não consigo e tal... (Mateus, Escola Relâmpago). 
 

As experiências associadas às emoções e sensações colocam os jogadores 

“dentro do jogo”. Diante da possibilidade da vitória ou da iminência da derrota, os 

adolescentes manifestam sensações que aumentam seus vínculos com as tramas 

que ocorrem diante de seus olhos. Aquele que supera uma fase deseja ultrapassar a 

etapa seguinte, enquanto aquele que fracassou no cumprimento de uma missão 

determinada tentará o êxito na próxima oportunidade. Tais circunstâncias implicam a 

repetição do ato de jogar, o que significa expressão da ludicidade. Sendo assim, 

aquele que joga “quer mais, quer de novo”. 

Benjamin (2004) diz que a lei da repetição rege todos os jogos acima de suas 

regras e particularidades e que o “mais uma vez” representa a alma do jogo e a 

fonte de satisfação para quem joga. Para Huizinga (2010), a repetição do jogo 

ocorre em função de sua aura de mistério (pois não se sabe como o jogo terminará) 

e da possibilidade de uma nova criação. O jogo, mesmo repetido, não será idêntico 

às experiências anteriores. Talvez resida nesse quesito o fascínio exercido pelos 

jogos – e não apenas os eletrônicos – sobre as pessoas. 

O jogo por si só atrai e absorve as subjetividades, mas parece-nos que a 

indústria do entretenimento, como ramo da Indústria Cultural, mobiliza estratégias 

para potencializar a integração do jogador ao jogo, ou, em outras palavras, para 

colocar o “jogador dentro do jogo”. Assim, as escolhas de temas, enredos e 

personagens por parte dessa indústria são feitas com o objetivo de maximizar a 

adesão (e o posterior consumo) dos sujeitos aos jogos. 

A estratégia de colocação dos jogadores “dentro do jogo”, objetivando a 

promoção de um falso reconhecimento do indivíduo diante do enredo que se 

desenvolve na tela à sua frente, representa um artifício da “programação de 

emoções”. Adolescentes emocionalmente associados aos jogos eletrônicos são fiéis 

consumidores dessa mercadoria. Sendo assim, as sensações de ansiedade, raiva, 

impaciência, ódio, alegria, medo e relaxamento, todas mencionadas nas entrevistas 

realizadas, provavelmente traduzem fatores de adesão dos jogadores ao jogo. A 

elaboração dos jogos na perspectiva da fabricação de emoções, dentre as quais 
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destacamos a ansiedade para superar etapas ou “zerar” o jogo, revela-se um 

instrumento da economia de mercado em prol da elevação do consumo do produto.     

Jogos eletrônicos que promovem algum tipo de envolvimento emocional são, 

possivelmente, artifícios da Indústria Cultural em busca da ampliação de um 

mercado consumidor específico. Trata-se, provavelmente, da aplicação da 

manipulação retroativa com fins mercadológicos. Duarte (2008) explica que a oferta 

de mercadorias culturais obedece a pesquisas de opinião que detectam tendências 

psicossociais latentes na população. Talvez a produção de jogos, com a 

concomitante produção de emoções, esteja inserida no processo de busca de novos 

jogadores-consumidores. 

A Indústria Cultural opera segundo a lógica da criação de necessidades, às 

quais adere o consumo em busca de satisfação. A promessa de satisfação 

geralmente não é cumprida, o que acelera a busca do prazer que não se concretiza 

plenamente. De modo contraditório, porém funcional ao fetiche da mercadoria, o 

consumidor busca se aproximar de uma satisfação que, gradualmente, se distancia. 

É possível que tal organização da Indústria Cultural atinja o ser humano não apenas 

no plano cognitivo, mas também na esfera afetiva, dado que o fetiche da mercadoria 

absorve o homem em suas múltiplas dimensões. Nesse sentido, a “programação de 

emoções” de produtos associados à Indústria Cultural seria uma prerrogativa do 

objeto associada a subjetividades menos, mais ou (no limite) inteiramente 

coisificadas. 

 

3.2.6 O pensamento de acordo com a lógica do mercado 

 

A submissão à lógica capitalista está também contida nos depoimentos dos 

adolescentes que desejam a permanência dos jogos como são atualmente, 

sobretudo em função do atendimento às exigências do mercado. Nesse contexto, 

destacamos o depoimento do adolescente Jonas, para quem as modificações e 

inovações nos jogos poderiam comprometer a venda do produto (mercadoria). Ele 

disse, quando questionado se modificaria algo nos jogos se fosse o seu fabricante:  

Acho que assim... acho que acabaria tendo que inverter algo para a 
atividade acontecer, né? Porque, se mudasse repentinamente como os 
jogos estão acontecendo, ia ficar difícil, pouca gente iria comprar, assim, 
para saber como é que é. Pouca gente compra para saber como é que é. 
Geralmente, joga na casa de um amigo antes, sabe? (Jonas, Escola 
Relâmpago). 
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Mais do que julgar o mérito (o conteúdo) de possíveis modificações nos jogos, 

esse adolescente preocupou-se com as questões de mercado derivadas de tais 

mudanças. A resposta “imediata” de Jonas parece estar mediada pela realidade 

objetiva do sistema capitalista. Percebe-se, através desse caso, que, no mundo do 

capital, as dimensões da vida do homem tornam-se, por vezes, meros reflexos do 

conjunto econômico autônomo. Parece-nos ser precisamente essa a substância do 

depoimento de Jonas.  

No âmbito da autonomia do conjunto econômico diante das dimensões de 

vida do homem, Resende (2009) destaca a figura da reificação condicionada pela 

alienação e pelo fetiche. O discurso de Jonas expressa, possivelmente, a reificação 

de uma subjetividade motivada pelo fetiche da mercadoria. Nesse sentido, o 

adolescente não se reconhece na mercadoria a partir de sua singularidade, mas se 

identifica falsamente com o mecanismo mercantil em função da racionalidade 

capitalista que se pretende universal. O reconhecimento, falso em sua essência, 

explica a manutenção da alienação do indivíduo diante da mercadoria.  

A adesão de Jonas à lógica do capital, segundo a perspectiva da reificação de 

Goldmann (1979), ocorre pela via da consideração do valor de troca como qualidade 

objetiva da mercadoria. A possível subjetividade coisificada desloca, em Jonas, o 

processo de modificação dos jogos eletrônicos da esfera da criação e da 

singularidade humanas para o campo do valor de troca do artefato. Por isso o 

adolescente prefere manter a estrutura fundamental do jogo em nome do seu poder 

de comercialização. Nesse contexto, a economia mercantil transforma o homem em 

elemento passivo, em mero espectador de uma trama protagonizada pela autonomia 

constantemente renovada das coisas inertes (GOLDMANN, 1979), dentre as quais 

destacamos o jogo eletrônico.  

Se, por um lado, Jonas se submete ao capital pela ótica da comercialização, 

por outro o sistema interno de organização do jogo reproduz literalmente a lógica do 

mercado. É o que nos revelam os depoimentos de Mateus e Simone, ambos da 

Escola Relâmpago, que jogam, respectivamente, os títulos Club Penguin e Máfia 

Wars. Conforme exposto no capítulo II desta pesquisa, o Club Penguin está 

fortemente associado ao dinheiro nas esferas real e virtual, pois o jogo apresenta 

pinguins que consomem uma grande variedade de produtos pela utilização de 

dinheiro virtual, sendo que tal consumo só é permitido ao personagem se o jogador 
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for um assinante do jogo no plano real. Já no Máfia Wars, o lucro financeiro é o 

objetivo que Simone persegue de modo perfeitamente ajustado, conforme se 

percebe a partir do seu depoimento:  

Porque, se eu lucrar, eu vou subir de nível; se eu ficar lá embaixo e eu não 
lucrar, nenhum dinheiro nem um nada, eu vou morrer lá. Tem que lucrar, 
uai! (Simone, Escola Relâmpago) 

 

A reificação da subjetividade e sua instrumentalização em favor dos princípios 

e normas do sistema mercantil são elementos que emergem do discurso de Simone, 

vez que a naturalização do lucro como objetivo no jogo remete à supremacia do 

acúmulo de capital como fator preponderante para a organização da economia de 

mercado. Trata-se, conforme Resende (2009), de um mecanismo que naturaliza o 

destino do trabalhador, reifica a consciência do homem e instala de forma totalitária 

o caráter oculto e desumano das relações de mercado no mundo capitalista. 

A conseqüência do totalitarismo do capital sobre o Ocidente é a concretização 

de sociedades composta por sujeitos unidimensionais, que operam mecanicamente 

segundo os pressupostos de consciências unitárias reificadas. Segundo Resende 

(2009), o processo de divisão do trabalho alcança a profundidade da alma do 

indivíduo, o que provoca, de acordo com Lukács (2012), o estabelecimento de uma 

estrutura de consciência unitária para o conjunto da sociedade. A estrutura da 

consciência refere-se à interação existente entre os sujeitos e a realidade material, 

que é fruto das objetivações humanas, como é o caso dos jogos eletrônicos. Nesse 

sentido, a racionalidade que permeia todas as dimensões do mundo capitalista 

emerge do artefato eletrônico disponível para o lazer. Para poder jogar, o indivíduo 

se submete à racionalidade imposta pelo jogo.  

 

3.2.7 A compreensão sobre as relações entre o jogo eletrônico e a realidade social 

 

Enxergarão os jovens jogadores relações entre os jogos eletrônicos e suas 

vidas, escolas e famílias? Ou será que consideram os jogos eletrônicos um mundo à 

parte, dissociado da realidade concreta mais ampla? Os nossos adolescentes, em 

sua quase totalidade, expressaram percepções que negam a existência das 

relações citadas. Os argumentos apresentados foram a consideração dos jogos em 

nível de importância inferior aos da família e da escola, a concepção do jogo como 

algo independente das relações sociais cotidianas, o seu caráter não educativo 
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como impeditivo da participação da família, além das suas propriedades fantasiosas. 

Ora, o jogo eletrônico não é um artefato neutro isolado da realidade social, pois é 

produto cultural da humanidade, historicamente construído em contexto mediado 

pelo capitalismo. Pensamos que os adolescentes conferem ao jogo eletrônico um 

caráter de neutralidade e dissociação da realidade que, de fato, não o constitui. A 

não percepção das mediações existentes entre o jogo, a vida cotidiana, a família e a 

escola, por parte da maioria de nossos entrevistados, representa, provavelmente, 

mais um aspecto revelador da submissão (ou da inexistência de crítica) dos sujeitos 

à racionalidade do capital. 

Se nos apoiarmos em Adorno e Horkheimer, compreenderemos que o jogo 

eletrônico é símbolo de uma racionalidade que instrumentalizou os bens culturais; se 

nos fundamentarmos em Marcuse, pensaremos o artefato tecnológico como 

expressão de uma racionalidade que prioriza a técnica e a forma em detrimento do 

conteúdo. O jogo em sua versão eletrônica está comprometido com a racionalidade 

que organiza a sociedade capitalista, mas seria impossível esperar de adolescentes 

de doze anos a apreensão desse tema no nível da elaboração teórica desta tese. 

Alguns poucos adolescentes entrevistados, no entanto, constatam relações entre o 

jogo virtual e outras dimensões da vida real, conforme os depoimentos de Juliette, 

da Escola Trovão, para quem o jogo apresenta coisas fictícias, como zumbis, e 

baseadas na realidade, como mortes, roubos de carros e torcidas organizadas; e de 

Luciana, também da Escola Trovão, que revela relações do jogo com o bullying. O 

depoimento de Luciana:  

Acho que mais ou menos [quando questionada sobre as relações entre os 
jogos eletrônicos, a família, a escola e a vida dela]! Porque tem algumas 
coisas... Igual meu pai tinha comprado um jogo, só que depois ele 
devolveu... porque ele estava influenciando o bullying. O menino ficava 
batendo no outro, xingando... Batia no menininho, ele assim, o menininho 
do jogo, ele era bem branco e os outros meninos que estudavam na escola 
eram escuros, da pele bem escura... Aí, ele só ficava batendo... Nos 
meninos brancos ele não batia... Ele atropelava os meninos... Aí, meu pai 
pegou e devolveu o jogo. Porque estava influenciando muito! (Luciana, 
Escola Trovão). 
 

Nesse contexto, Luciana concorda com a existência de relações negativas 

entre os jogos eletrônicos e a sua própria realidade cotidiana. 

Ainda no escopo da relação dos jogos com a vida cotidiana, os adolescentes 

afirmam que não exercitam na realidade os acontecimentos moralmente negativos 

do mundo virtual, mas alguns jogadores entrevistados vislumbram possibilidades de 

outras pessoas fazerem isso, na dependência de um contato mais intenso e 



 
 

113 

frequente com os jogos eletrônicos. Ingrid diz que ela própria separa a ficção da 

realidade, mas admite que um contato maciço com os jogos poderia influenciá-la 

nesse sentido. 

Os adolescentes que percebem relações entre os jogos e outras dimensões 

da vida são exceções, mas são essas exceções que confirmam a regra da alienação 

individual diante da racionalidade contida no artefato eletrônico. O desconhecimento 

das mediações associadas a formas de controle e à racionalidade vigente talvez 

seja um poderoso requisito para a concretização da dominação. No âmago da não 

percepção de tais mediações está, provavelmente, o processo de reificação de 

consciências que se afastam da crítica e da resistência das subjetividades 

singulares. 

Resende (2009) afirma, a respeito do processo de reificação em sua vertente 

mais íntima (a psíquica), que esse mecanismo automatiza reações irrefletidas do 

ego ao mundo exterior, o que coloca obstáculos para o exercício da autonomia, da 

liberdade, da vontade e das identificações singulares do sujeito diante da realidade 

material. O espaço objetivo de organização e funcionamento do jogo eletrônico já 

está configurado a priori: ao jogador restará apenas jogar em obediência aos limites 

impostos pela máquina. O discurso de Luciana é simbólico a esse respeito:  

(...) no jogo, já vem tudo pronto. Os bonecos já vêm, você não cria nada, 
você só joga. (Luciana, Escola Trovão).  
 

Assim, se, por um lado, a perspectiva da adequação é observada com 

facilidade em nossa investigação, por outro lado os adolescentes apresentam traços 

que demonstram crítica e resistência aos padrões de organização e funcionamento 

dos videogames e jogos para computadores.  

Essa perspectiva crítica e de contraposição ao convencional pode ser 

observada nos depoimentos dos adolescentes que, no contato com os jogos 

eletrônicos, perdem de propósito, burlam regras e inventam situações à margem do 

pré-estabelecido. Telma, da Escola Trovão, é uma adolescente que apertou botões 

de comando de forma aleatória e, assim, criou circunstâncias originais no jogo. Ela 

descreve:  

Eu estava jogando com o meu primo... Aí, eu estava apertando, eu apertei 
dois botões de uma vez. Aí, pegou... veio um outro bonequinho diferente e 
pegou e matou o (do) meu primo. Nunca tinha vindo esse bonequinho. Aí, 
ele (o primo) falou: “como é que você fez isso?”  Aí, eu peguei e lembrei: eu 
apertei um quadrado e um X. Aí, peguei e matei o bonequinho dele, (que) 
saiu lá de trás assim, de uma vez... Fui apertando os botões assim, para 
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ver se acontece alguma coisa... fui apertando os botões todos! (Telma, 
Escola Trovão). 
 

Telma relata iniciativas de criar e experimentar algo diferente, “para ver o que 

acontece”.  

A já mencionada Irene, da Escola Relâmpago, às vezes não quer obedecer 

às regras do jogo e joga de forma errada, contrária ao estabelecido. Sua motivação 

para o ato de “jogar errado” é provocar os risos do irmão, ainda que ela perca, que 

não alcance as metas convencionais. Ela diz que atira no próprio amigo do jogo, 

mas nada acontece, pois a “bombinha passa direto”. Nessas situações, ela deixa o 

irmão vencer e/ou finalizar o jogo. O mesmo acontece com o também já citado 

Mateus, da Escola Relâmpago, que perde intencionalmente no futebol ao assinalar 

um gol contra. 

Irene e Mateus, pelo exposto, eventualmente priorizam o particular e o 

singular em detrimento do comportamento universal exigido, assim como parecem, 

por vezes, preferir o processo (a diversão no jogo) ao produto (o resultado final, a 

vitória). Dialeticamente, a impossibilidade da experiência deve-se à repressão do 

diferenciado em favor da sociedade administrada e à repressão do processo em prol 

do produto (LEO MAAR, 2003). Assim, podemos perceber que Irene e Mateus, pela 

via da contraposição ao convencional, rompem com a impossibilidade da 

experiência e aderem à ação formativa.  

Adorno (2003) afirma que aqueles que se dedicam de forma pragmática à 

adequação ao espírito da época reproduzem a realidade social. De forma oposta, o 

autor defende a adoção de pensamentos inúteis, que “jogariam areia” na 

engrenagem do sistema. Seria o “jogo errado” de Irene e Mateus um pensamento 

inútil? Possivelmente sim, pois parece-nos que os jogadores em questão, ao 

descartarem a vitória no jogo em prol do prazer, caminham rumo à emancipação e à 

desconstrução da racionalidade do capital (da engrenagem) presente no jogo.  

O movimento realizado neste capítulo revela que a relação dos adolescentes 

com a racionalidade dos jogos eletrônicos é contraditória, pois abriga momentos 

predominantes de submissão ao lado de instantes pontuais de resistência. Se, por 

um lado, a racionalidade contida no jogo, tomada como objetivação humana 

convertida em fetiche, determina a constituição reificada da subjetividade, por outro 

lado, o sujeito jamais abdica integralmente das prerrogativas a ele concedidas por 

sua consciência.  
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É a partir dessa perspectiva que se pode compreender a reificação enquanto 

submissão do sujeito à racionalidade instrumental e a emancipação como o 

exercício da crítica e da resistência diante da técnica impessoal e coisificada. Nesse 

contexto, identificamos que a reificação não está plenamente petrificada, pois, no 

âmago da consciência absorvida pelo fetiche da mercadoria, se localiza a 

possibilidade da ruptura com a racionalidade posta. Trata-se da autocrítica da razão, 

tarefa imanente ao homem capaz de desconstruir o modo de operação da 

racionalidade que organiza o capital. 

Enfim, afirmamos que da submissão emerge a crítica e que a contradição em 

questão impede o domínio totalitário da máquina e da razão objetiva sobre o sujeito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Adolescentes se relacionam com jogos eletrônicos enquanto adultos 

consomem produtos materiais e mercadorias culturais: tais situações representam o 

modo de funcionamento da sociedade atual. Em tese, os adolescentes são livres 

para jogar o que quiserem, assim como os adultos possuem a liberdade de escolha 

no momento em que decidem pelo consumo de um dentre os vários produtos 

expostos pelo mercado. Essas demonstrações de “autonomia” traduzem um 

conceito de “meia liberdade”, que se concretiza quando um jogador escolhe um jogo 

eletrônico, mas se submete à sua lógica de funcionamento, ou quando uma pessoa 

opta pela aquisição de uma determinada mercadoria, desde que opte pelo consumo. 

Em ambos os casos, a margem de autonomia da subjetividade está delimitada pela 

racionalidade objetiva da Indústria Cultural, que organiza a economia de mercado. A 

racionalidade criada pelo homem o aprisiona e a criatura se volta contra o criador: 

eis a contradição que fundamenta a submissão do sujeito ao objeto por ele 

inventado. 

A racionalidade do capital, com ênfase na instrumentalização da vida e na 

supremacia da técnica, absorve, de modo totalitário, diversas esferas de 

manifestação do homem, entre elas o lazer. Mediações ideológicas conferem ao 

lazer propriedades de adequação funcionalista à economia mercantil e ao status 

quo. Desse modo, o jogo eletrônico, enquanto experiência lúdica, está submetido à 

ordem capitalista de organização da sociedade. 

O jogador diante da plataforma do jogo eletrônico é um consumidor daquele 

artefato e também – e principalmente – um ser humano cuja subjetividade se 

relaciona dialeticamente com a racionalidade contida no jogo. Videogames, 

computadores, celulares, tablets e jogos portáteis são adquiridos pelos responsáveis 

pelos adolescentes que jogam, o que eleva o consumo da tecnologia eletrônica e 

satisfaz exigências do mercado, além de necessidades artificiais criadas pela 

Indústria Cultural. No entanto, é nos sujeitos que estão depositadas as contradições 

que, ao permearem a associação do jogador ao jogo, representam de modo 

emblemático a relação do ser humano com a racionalidade da sociedade capitalista. 

Devemos considerar que os limites da racionalidade do capital respondem por 

sua própria contradição intrínseca, vez que a razão instrumental ou tecnológica não 
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se apropria de modo absoluto da subjetividade humana. O homem é o sujeito que 

detém a atribuição do pensamento e, nesse sentido, o sistema econômico e a 

máquina, ainda que tomados de modo extremo no contexto da autonomia fetichista 

das coisas inertes, não possuem a consciência. No limite e de forma literal, a 

racionalidade do capitalismo jamais pensará pelo homem, mas sua existência 

concreta e objetivada na realidade, na condição de produto das concepções e ações 

humanas, fatalmente exercerá sobre o ser humano mediações e determinações que 

o colocarão diante das seguintes indagações: onde termina o homem e começa a 

máquina (ou o contrário)? Na relação entre o ser humano e a racionalidade do 

capital, quem é o sujeito e quem é o objeto? 

Esta tese não pretende resolver essas questões de modo definitivo, e 

entendemos que outra investigação também não o faria, diante da complexidade do 

tema. Sujeito e objeto não são compartimentos estanques depositados na realidade, 

pois não se excluem: em verdade, se submetem à mútua interpenetração. A relação 

entre esses elementos tão caros à epistemologia e à experiência cotidiana não é de 

exclusão, mas de intersecção e, eventualmente, de fusão.  

Para Goldmann (1979), as esferas da vida humana, ao se submeterem à 

racionalidade do capitalismo, se esvaziam por dentro e se convertem em reflexos de 

uma estrutura econômica autônoma que objetiva a apropriação de todas as 

manifestações da vida do homem. Segundo essa perspectiva, que caracteriza o 

pensamento de Goldmann acerca da reificação, a economia mercantil subjuga e 

mascara a vida social em sua humanidade e historicidade, transformando o homem 

em elemento passivo, em mero espectador de uma trama protagonizada pela 

autonomia constantemente renovada das coisas inertes. O homem reificado 

assume, segundo Marx (2002), um modo de vida genérico que o aliena de seu 

trabalho, do produto deste, de si mesmo, dos outros homens e, finalmente, da sua 

condição humana. Por outro lado, em oposição à submissão que se expressa pela 

alienação e pela reificação, se coloca a resistência como espaço privilegiado para a 

emancipação do sujeito diante do fetiche da racionalidade. 

Adorno (2003) é realista a respeito das possibilidades de emancipação do ser 

humano, pois compreende que tal libertação somente se concretizará pela ação das 

poucas pessoas que se interessam por esse objetivo. Essas poucas pessoas 

deverão, necessariamente, construir uma educação que forme para a contradição e 

para a resistência. Não será qualquer tipo de educação que propiciará a 
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emancipação, pois, segundo Leo Maar (2003), a vertente pedagógica voltada para a 

apropriação da técnica em detrimento da formação ética conduzirá, uma vez mais, à 

desumanização e à barbárie mencionadas por Adorno. 

A educação emancipatória, de acordo com Leo Maar (2003), terá que, 

necessariamente, questionar o objeto e compreendê-lo como formação social em 

construção, sob pena de se colocar como instrumento para a reprodução da 

realidade. Leo Maar recorre a Adorno em defesa da experiência formativa, que 

passa, obrigatoriamente, pela negação da naturalidade do objeto e pela revelação 

de suas propriedades ocultas. Nesse sentido, o objeto deverá ser confrontado com 

suas casualidades submersas, ser projetado contra seus próprios conceitos e 

exposto em suas contradições.  

Esta investigação revela que a racionalidade do capital está contida no jogo 

eletrônico, conforme demonstram os seguintes nexos constitutivos: as etapas 

sucessivas rumo à vitória, a organização através de regras e padrões de 

funcionamento pré-determinados, as limitações para o exercício da criatividade, a 

reprodução das normas de comportamento da sociedade capitalista e a exigência de 

adequação. Os nexos citados expressam a racionalidade do capital, diante da qual 

os adolescentes que jogam se conduzem nas perspectivas da submissão e da 

resistência. No entanto, não classificamos os adolescentes como submissos ou 

resistentes à racionalidade do jogo: não o fizemos não apenas por não ser essa 

ação compatível com nossa proposta epistemológica, mas, sobretudo, pela 

impossibilidade de colocarmos os entrevistados em compartimentos delimitados. 

Consideramos que nem uma investigação positivista seria capaz de separar nossos 

entrevistados em dois grupos amostrais estanques, em função dos depoimentos 

coletados, que revelam contradições não apenas entre um e outro jovem jogador, 

mas, essencialmente, nos limites de pensamento e ação de cada adolescente. Em 

outras palavras: nossos entrevistados não podem ser rotulados como 

exclusivamente submissos, alienados e reificados; tampouco como essencialmente 

emancipados, críticos e resistentes, pois, em suas subjetividades, convivem a 

escuridão da submissão e as chamas da resistência à racionalidade contida na 

realidade social, de forma geral, e no jogo eletrônico, de modo particular. 

Ora, a subjetividade existe na presença das condições objetivas da realidade, 

assim como a essência da objetividade não se dissocia das propriedades subjetivas. 

Assim como o sujeito, tomado em uma perspectiva idealista, não determina a 
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essência do objeto, também o objeto não desloca sua condição fetichista até as 

últimas consequências, o que, para além do limite, significaria a supressão da 

subjetividade. 

No plano das relações dos jovens jogadores com o jogo eletrônico, esta 

investigação demonstrou alguma predominância da adequação sobre a oposição, da 

alienação sobre a emancipação, da reificação das subjetividades sobre a 

consciência crítica, da submissão sobre a resistência. Em outras palavras: 

predomina, na consciência de nossos jovens jogadores, a submissão, que convive 

com a imanente e iminente possibilidade da resistência. Emergem de nossos dados 

empíricos a alienação e a reificação, que, no entanto, coexistem com alguns traços 

de crítica e emancipação. 

As tensões entre a submissão, consubstanciada na alienação, no fetiche e na 

reificação, e a resistência se deslocam no sentido da primeira, quando analisamos o 

que pensam e como agem os jovens jogadores diante dos jogos eletrônicos. Em 

geral, os adolescentes que entrevistamos se submetem à racionalidade do jogo sem 

grandes questionamentos: efetiva-se assim, pela via da supremacia do modo de 

produção capitalista, uma progressiva mecanização e destruição das propriedades 

qualitativas do ser humano. 

A desumanização do sujeito reificado ultrapassa os limites da produção 

material, alcançando o mundo espiritual, subjetivo, simbólico e privado do homem. 

Assim, a racionalização instrumental se apodera das dimensões privadas da vida 

fora dos espaços da indústria e do trabalho. O domínio da lógica do capital não é, no 

entanto, literalmente totalitário, o que abre espaços para a crítica e, 

consequentemente, para a contradição. 

No que se refere à nossa pesquisa empírica, as contradições que perpassam 

a submissão e a resistência dos adolescentes à racionalidade do jogo eletrônico 

podem ser apreendidas através dos seguintes nexos constitutivos: a relação entre 

as regras e a vitória, as mudanças nos padrões de funcionamento dos jogos, o 

“estar dentro e fora” do jogo, a compreensão sobre a criatividade, a vivência de 

emoções e sensações, o pensamento de acordo com a lógica do mercado e a 

compreensão sobre as relações entre o jogo eletrônico e a realidade social. Os 

nexos em questão, analisados no capítulo III desta tese, revelam a coexistência da 

submissão e da resistência, com predominância da primeira. 
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Em geral, os adolescentes que jogam não estão imunes à racionalidade que 

organiza a sociedade capitalista. O jogo eletrônico é, nesse contexto, tão somente o 

veículo de reprodução dos princípios que estruturam a lógica mercantil nas atuais 

sociedades ocidentais. Admitimos que a empiria desta tese demonstra a forte 

presença da submissão dos adolescentes à racionalidade do jogo; mas, no entanto, 

a contradição persiste, pois, em alguns momentos, os adolescentes manifestam 

concepções e relatam ações que, ao se fundamentarem no questionamento do jogo 

eletrônico, caminham rumo à resistência ao status quo e à construção da 

experiência formativa de caráter emancipatório. Verificamos que, de fato, alguns 

depoimentos dos entrevistados, ainda que minoritários no contexto de predomínio da 

submissão, expressam críticas aos padrões de funcionamento da racionalidade 

depositada no jogo eletrônico. 

A partir das revelações contidas neste trabalho poderíamos indagar, de modo 

ousadamente amplo: para onde caminha a humanidade desumanizada pela 

racionalidade fria, técnica e calculista do capital? Talvez fosse melhor colocarmos a 

questão de outro modo, mais modesto, porque limitado, mas essencialmente 

emblemático: para onde caminham aqueles que se semiformam diante de um 

computador ou de um videogame que abriga um jogo eletrônico? Marcuse (1979, p. 

14) contribui para o debate quando afirma que “a nossa sociedade se distingue por 

conquistar as forças sociais centrífugas mais pela Tecnologia do que pelo Terror 

[...]”, posto que a tecnologia criada pelo homem hoje serve aos propósitos de 

subjugá-lo em nome do capital. 

Seria o adolescente que perde de propósito no jogo eletrônico uma força 

centrífuga a ser deslocada para o centro (do e pelo capitalismo)? Seria algum 

ideólogo do socialismo um ponto fora da curva (uma anomalia, enfim) em uma 

sociedade que universaliza e naturaliza o modo de produção capitalista e a barbárie 

dele decorrente? Algumas contribuições para o debate acerca dessas e outras 

indagações foram colocadas nesta tese, que reitera a existência das chamas da 

resistência em meio à escuridão do homem que se submete à racionalidade do 

capital.  

Concluímos, portanto, apresentando uma concepção que vislumbra a 

emancipação do ser humano em relação à razão capitalista: é precisamente o 

homem o único ser que pode, conscientemente, exercer o papel de protagonista da 

História. O homem é a inteligência capaz de dissolver o fetiche da racionalidade, 



 
 

121 

recolocar a humanidade no centro do processo e organizar a relação entre sujeito e 

objeto segundo a perspectiva da emancipação. 

Como disse Marcuse (1979), o domínio brutal da máquina sobre o homem 

torna a própria máquina o mais importante e determinante fator de controle político 

em uma sociedade cuja economia se fundamenta na mecanização da produção. A 

contradição, no entanto, persiste, pois “[...] o poder da máquina é apenas o poder do 

homem, armazenado e projetado” (MARCUSE, 1979, p.25). É nessa contradição 

que reside o projeto de emancipação do homem. 

É também dentro dessa contradição que sobrevive a possibilidade de 

superação da reificação. Se, por um lado, de acordo com Goldmann (1979, p. 138), 

o processo de reificação “[...] tende, paralelamente ao desenvolvimento da produção 

capitalista, a apoderar-se progressivamente de todos os domínios da vida social e a 

substituir as outras diferentes formas de consciência”, por outro lado a possibilidade 

de superação da reificação está contida na própria subjetividade reificada. 

Consideramos que a reificação nega a singularidade da subjetividade não apenas no 

trabalho e na fábrica, mas em outras dimensões de manifestação do homem, e que 

a consciência reificada em nome da racionalidade da técnica é uma realidade 

concreta. Mas também compreendemos que é real a possibilidade de superação 

dessa racionalidade por dentro da própria razão que se nega e se questiona. Isso 

significa que o jogo eletrônico, como emblema de uma racionalidade que 

instrumentaliza a vida do homem, abriga, na relação com os adolescentes, as 

possibilidades de superação de sua própria racionalidade, ou seja, a sua própria 

contradição. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO 
 
 

Escola: _____________________________________  /   (    ) 7º ano   (    ) 6º ano 
 
Data de aplicação do questionário: ____/____/ 2011 
 
 
1 - Qual é o seu nome?________________________________________________ 
Qual é a sua data de nascimento? _____/_____/ _________ 
Qual é a cor de sua pele? ______________________ 
 
2 - Onde você mora? (   ) em casa  (   ) em apartamento   
Em qual bairro?______________________________________________________ 
 
3 - Quantas pessoas moram em sua casa, incluindo você? _______ 
 
4 - Quantos quartos existem na sua casa? _______ E quantos banheiros? ________ 
 
5 - Quantas geladeiras existem em sua casa? _____  Quantas televisões? _____ 
Quantos computadores (incluindo laptops)? _____    Quantos carros? _____ 
Quantas motos? _____ Quantos celulares?_______ 
 
6 – Você tem aulas ou algum compromisso fora do horário escolar?  
(   ) sim   (   ) não 
 
Se você respondeu sim cite as aulas ou compromissos, seus dias da semana e 
horários: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7 – O que você faz em seu tempo livre, fora do horário escolar, de aulas extras e de 
outros compromissos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8 - Você tem acesso a jogos eletrônicos ou videogames em seu tempo livre (fora do 
horário escolar, de aulas extras e de outros compromissos)? 
(   ) sim   (   ) não 
 
SE VOCÊ RESPONDEU “NÃO”, NÃO É NECESSÁRIO RESPONDER ÀS 
QUESTÕES QUE SE SEGUEM. 
 
SE VOCÊ RESPONDEU “SIM”, PROSSIGA NO VERSO. 
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9 - Como você tem acesso a jogos eletrônicos ou videogames em seu tempo livre 
(fora do horário escolar, de aulas extras e de outros compromissos), em quais 
aparelhos eles estão disponíveis? Observação: Você pode marcar mais de uma 
opção, se for o caso. 
 
(    ) computador em casa      (   ) videogame     (    ) laptop        (   ) celular     
(    ) computadores de lan houses         (    ) fliperama    (    ) tablets / I Pod / I pad    
(    ) game portátil     (    ) outro: especifique:__________________________ 
 
10 - Quanto você gosta de jogos eletrônicos ou videogames? 
 
(   ) gosto muito       (   ) gosto       (    ) gosto um pouco       (    ) não gosto 
 
11 - Em seu tempo livre (fora da escola, das aulas extras e de outros 
compromissos), durante quanto tempo você joga jogos eletrônicos ou videogames?   
 
(    ) jogo geralmente todos os dias por mais de dez horas 
(    ) jogo geralmente todos os dias entre oito e dez horas 
(    ) jogo geralmente todos os dias entre seis e oito horas 
(    ) jogo geralmente todos os dias entre cinco e seis horas 
(    ) jogo geralmente todos os dias entre quatro e cinco horas 
(    ) jogo geralmente todos os dias entre três e quatro horas 
(    ) jogo geralmente todos os dias entre duas e três horas 
(    ) jogo geralmente todos os dias entre uma e duas horas 
(    ) jogo geralmente todos os dias no máximo uma hora 
(    ) jogo de vez em quando 
(    ) jogo raramente 
(    ) nunca jogo. 
 
12 - Assinale os locais onde você joga jogos eletrônicos ou videogames em seu 
tempo livre (fora da escola, de aulas extras e de outros compromissos): 
Observação: Você pode marcar mais de uma opção, se for o caso. Se você marcar 
mais de uma alternativa assinale (1) para o local em que você mais joga, (2) para o 
segundo lugar em que você mais joga e assim por diante: (3), (4). Se marcar apenas 
uma opção assinale (X). 
 
(   ) em minha casa 
(   ) na casa de colegas 
(   ) em lan houses 
(   ) em outros lugares / especifique: _________________________________ 
(   ) não jogo jogos eletrônicos ou videogames 
 
13 – Quais são os nomes dos jogos eletrônicos ou videogames que você joga em 
seu tempo livre (fora da escola, de aulas extras e de outros compromissos)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
14 – Nesse tempo livre você joga jogos eletrônicos ou videogames sozinho(a) ou 
acompanhado(a)? 
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Observação: Se você joga tanto sozinho(a) quanto acompanhado(a), assinale (1) 
para a forma como você mais joga e (2) para a segunda forma como você mais joga. 
Se marcar apenas uma opção assinale (X). 
 
(   ) sozinho(a) 
(   ) acompanhado(a) 
(   ) não jogo  
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APÊNDICE II 
 
DADOS DOS QUESTIONÁRIOS 
 
 
Quadro I – Distribuição dos sujeitos por ano de nascimento 
 

Escolas / Ano de nascimento 1998 1999 2000 

Escola Relâmpago (n = 18) 4 12 2 

Escola Trovão (n = 29) 2 21 6 

 
 
Quadro II – Distribuição dos sujeitos por gênero 

 
 
Quadro III – Distribuição dos sujeitos por horas de experiência com jogos eletrônicos 
(por dia)  
 

Escolas / Horas com jogos 
eletrônicos (por dia) 

Não joga Até 1 
hora 

Entre 
1h01’ e 2 

horas 

Entre 
2h01’ e 4 

horas 

4h01’ ou 
mais 

Escola Relâmpago (n = 18) 0 8 3 5 2 

Escola Trovão (n = 29) 2 17 2 3 5 

 
  
Quadro IV – Distribuição dos sujeitos por número de jogos atualmente 
experimentados  
 

Escolas / Número de jogos Nenhum 
jogo 

1 a 4 
jogos 

5 a 8 
jogos 

9 a 12 
jogos 

13 ou 
mais 
jogos 

Escola Relâmpago (n = 18) 0 3 8 4 3 

Escola Trovão (n = 29) 3 15 8 2 1 

 
 
Quadro V – Distribuição dos sujeitos por aparelhos com acesso aos jogos 
eletrônicos 
 

Escolas / Número de 
aparelhos com acesso aos 
jogos eletrônicos 

Nenhum 
aparelho 

1 
aparelho 

2 
aparelhos 

3 
aparelhos 

4 ou mais 
aparelhos 

Escola Relâmpago (n = 18)   1 5 12 

Escola Trovão (n = 29) 2 8 7 9 3 

 

Escolas / Gênero Masculino Feminino 

Escola Relâmpago (n = 18) 9 9 

Escola Trovão (n = 29) 17 12 
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APÊNDICE III 
 
 
RELAÇÃO DOS CODINOMES DOS ADOLESCENTES ENTREVISTADOS COM 

SUAS RESPECTIVAS ESCOLAS  

 

 Alexandre, Antônio, Demerval, Jonas e Mateus - Escola Relâmpago 
 

 Gabriel, Geraldo, Ítalo, Marcos e Jeremias - Escola Trovão 
 

 Aline, Eduarda, Ingrid, Irene e Simone – Escola Relâmpago 
 

 Adriana, Juliette, Luciana, Stela e Telma - Escola Trovão 
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APÊNDICE IV 
 

TCLE (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO) 

 
Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-Graduação em Educação / PPGE 
Faculdade de Educação 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

(em conformidade com o Comitê de Ética em Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás) 

 
Eu, ________________________________________________________, 

RG nº _________________, CPF nº __________________________, abaixo 

assinado, concordo que meu filho 

__________________________________________ participe da pesquisa intitulada 

“Os processos (de)formativos de crianças submetidas ao lazer eletrônico 

disseminado pela Indústria Cultural: alienação ou resistência?”,  como sujeito 

integrante da amostra da investigação. 

Fui devidamente informado(a) pelo Prof. Ms. Guillermo de Ávila Gonçalves, 

aluno do curso de Doutorado em Educação da Universidade Federal de Goiás, 

acerca da pesquisa, dos procedimentos nela envolvidos e dos possíveis benefícios e 

eventuais riscos decorrentes da participação de meu filho na investigação 

mencionada. 

A pesquisa em questão objetiva analisar a dialética resistência / alienação no 

âmbito do contato de crianças de doze anos de idade com as formas eletrônicas de 

lazer, como a televisão, a Internet, os jogos eletrônicos, os tablets, os IPods, os 

celulares e os aparelhos de MP3 e discutir possibilidades pedagógicas que 

contemplem a formação de crianças pelo e para o lazer eletrônico disseminado pela 

Indústria Cultural. 

Os riscos envolvidos na pesquisa, relativos à possibilidade de identificação 

dos participantes, estão previstos e serão controlados pelas vias da metodologia e 

do compromisso assumido pelo pesquisador de preservar privacidades e assegurar 

o sigilo em relação a todas as informações coletadas. 

Faz-se necessário destacar que qualquer criança envolvida na pesquisa e 

seus pais ou responsáveis legais poderão, a qualquer momento, decidir pela 

continuidade ou não da participação infantil como sujeito da investigação, sem 

qualquer penalidade ou constrangimento. Sendo assim, os pais (ou responsáveis) 



 
 

131 

poderão a qualquer instante retirar seu consentimento para a participação de seus 

filhos na pesquisa. Da mesma forma, em nenhum momento serão identificados ou 

expostos, por qualquer razão e de qualquer forma, os participantes: assim, será 

assegurada a integral privacidade de todos os sujeitos da pesquisa. O pesquisador, 

então, se compromete a manter a confidencialidade de toda e qualquer informação 

que possa identificar individualmente qualquer participante. 

Por intermédio deste Termo são assegurados aos pais ou responsáveis pelos 

sujeitos da pesquisa os seguintes direitos: 1) solicitar, a qualquer momento, maiores 

esclarecimentos sobre esta pesquisa; 2) o sigilo absoluto sobre nomes, apelidos, 

datas de nascimento e outros detalhes que possam levar à identificação pessoal dos 

sujeitos da pesquisa e seus responsáveis legais; 3) retirar seus filhos da pesquisa, a 

qualquer momento. 

 

Goiânia, 21 de Novembro de 2011. 

 

            Nome: ___________________________________________ 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

____________________________________________ 

 

Prof. Guillermo de Ávila Gonçalves 
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APÊNDICE V 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (ROTEIRO) 
 

DI - Aluno(a): ________________________________________________________ 
Data de nascimento: _____/_____/________ 
Escola: ____________________________________________ Ano escolar: _____ 
 
BLOCO A – ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS INERENTES AOS 
JOGOS ELETRÔNICOS  
 
1 – Em seu tempo livre (fora do horário escolar, de aulas extras e de outros 

compromissos), você joga jogos eletrônicos (como videogames e outros)? O que 

você joga? Como? Quando? Quanto? Qual tipo de jogo você joga (ação/aventura, 

esportivo, luta, guerra, musical, tiro em primeira pessoa)? Por que você gosta mais 

do(s) jogo(s) X, Y? 

2 – Quais os equipamentos que você utiliza para jogar os jogos eletrônicos? 

 

BLOCO B – ASPECTOS QUALITATIVOS INERENTES ÀS CRIANÇAS 

 

1 – Do que você mais gosta nos jogos eletrônicos? E do que você menos gosta? 

2 – Quando joga você pensa que está dentro ou fora do jogo? 

3 – Você joga sozinho ou acompanhado? Por quê? 

4 – Você acha que o jogo eletrônico te afasta ou te aproxima das outras pessoas? 

5 - Você pensa que os jogos eletrônicos poderiam ser diferentes? O que você 

gostaria de inventar para esses jogos ficarem melhores? 

6 – Os jogos eletrônicos te dão oportunidades para criar algo (para ser criativo)?  

7 – Você enxerga relações entre os jogos eletrônicos, a sua família, a sua escola e a 

sua vida?  

8 – O que você pensa sobre a seguinte afirmativa: “o jogo tem regras definidas e 

cabe ao jogador segui-las”? 

9 – O que você sente (quais as sensações que você tem) quando joga jogos 

eletrônicos? 

10 – Você acha que aprende algo com os jogos eletrônicos? Ou os jogos eletrônicos 

te ensinam algo de ruim?  
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11 – Quais os conteúdos dos jogos eletrônicos que você joga? Como são as formas 

de jogar? Esses conteúdos e essas formas de  jogar  deixam você satisfeito ou 

insatisfeito? 

12 – Vamos supor que o jogo eletrônico seja uma pessoa: como é sua relação com 

essa pessoa? 
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APÊNDICE VI  

 
CATEGORIAS DE ANÁLISE E SEUS NEXOS CONSTITUTIVOS 
 
 

NEXOS CONSTITUTIVOS CATEGORIA 

O falso reconhecimento do adolescente em relação a 
personagens do jogo 

A submissão do 
adolescente à 
racionalidade do jogo A falsa criatividade (a “criatividade” dentro dos padrões 

estabelecidos pelo jogo) 

A ampla obediência às normas de funcionamento do jogo 
como condição para o alcance do êxito 

O estar dentro (envolvimento) e o estar fora (falso controle) 
do jogo 

As emoções e sensações como fatores de associação do 
jogador ao jogo 

 

 
As percepções e os comportamentos dos sujeitos em relação aos jogos evidenciam 
a submissão dos jogadores à racionalidade contida no jogo. 
 
 
 

NEXOS CONSTITUTIVOS CATEGORIA 

Os depoimentos dos adolescentes em relação às 
mudanças nos jogos (se eles fossem os fabricantes) 

A submissão do 
adolescente aos 
padrões sociais e 
culturais hegemônicos 
na sociedade e à 
racionalidade 
instrumental ditada 
pelo capital 

A visão pragmática dos jogadores, que expressa a 
supremacia do produto em relação ao processo 

A existência do dinheiro como regulador das relações em 
alguns jogos 

O deslocamento do êxito no jogo da esfera social para a 
individual (concepção funcionalista) 

 
As concepções dos adolescentes em relação aos jogos expressam a submissão dos 
jogadores aos padrões sociais e culturais e à racionalidade instrumental. 
 
 
 

NEXOS CONSTITUTIVOS CATEGORIA 

O ato de burlar as regras dos jogos As possibilidades de 
resistência à 
racionalidade inerente 
aos jogos 

A invenção de novos comandos (não programados pelo 
jogo) 

O ato de perder de propósito 

A percepção da necessidade de criação para além dos 
limites impostos pelos jogos 

 
As possibilidades de resistência à racionalidade dos jogos estão contidas nas 
transgressões, invenções e modificações que extrapolam os limites determinados 
pelos jogos. 
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NEXOS CONSTITUTIVOS CATEGORIA 

O reconhecimento e o envolvimento dos adolescentes com 
situações elogiáveis, do ponto de vista moral 

O bem e o mal: 
espaços de dualidade 
e contradição O não reconhecimento dos jogadores com situações 

reprováveis, do ponto de vista moral 

A separação entre o bem e o mal e entre a ficção e a 
realidade 

A identificação da aprendizagem e sua transferência 
condicionada (ao bem e ao mal) para o cotidiano social 

 
Os rótulos apontados pelos adolescentes a respeito do bem e do mal expressam 
contradições no campo da identificação dos sujeitos com situações elogiáveis e 
reprováveis, do ponto de vista moral. 
 
 
 

NEXOS CONSTITUTIVOS CATEGORIA 

A obediência de todos em relação às regras As relações dos 
sujeitos com as regras O ato de burlar as regras do jogo 

A crítica às regras como motivos para o insucesso 

Os processos de modificação das regras 

 
As percepções e os comportamentos dos sujeitos diante das regras determinam as 
relações dos primeiros com as últimas. 
 
 
 

NEXOS CONSTITUTIVOS CATEGORIA 

Os esportes: jogos masculinos Os padrões sociais e 
culturais e suas 
influências sobre os 
tipos de jogos 
escolhidos pelos 
sujeitos 

Lutas e violência: os jogos preferidos dos integrantes da 
classe popular 

O GTA: jogo predominante entre os integrantes da classe 
popular 

Jogos infantis: a prática associada às preferências 
femininas 

Jogos e equipamentos sofisticados: privilégios da classe 
alta 

 

 
Gênero e classe social são fatores que determinam a escolha dos diferentes tipos de 
jogos pelos adolescentes. No entanto, o número limitado de entrevistados não 
permite generalizações associadas aos recortes de gênero e classe social. 
 
 
 
 
 
 
 
 


