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RESUMO 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar o processo comunicativo entre jogadores 
e video games sob o enfoque da produção de subjetividade. Para tanto, realizou-se uma 
intercessão entre dois campos de conhecimento. O primeiro, baseado nos modelos 
circular e interativo de comunicação entre homem e tecnologia e o segundo baseado na 
teoria da subjetividade do pós-estruturalista francês Felix Guattari. Partindo da idéia de 
que tecnologias semióticas como os video games e os computadores atuam no núcleo 
da subjetividade de seus usuários, realizou-se um estudo sobre como estas tecnologias 
participam de suas experiências de pensamento, como os influenciam na forma de se 
posicionarem junto à sociedade e principalmente, como esse processo comunicativo 
direciona esta produção subjetiva. O corpus resulta da entrevista e do contato realizado 
com cinco jogadores qualificados como tipos ideais (no sentido weberiano) e da 
experiência do pesquisador junto aos jogos eletrônicos. As experiências desses sujeitos 
podem ser, portanto, entendidas como o objeto de investigação central dessa pesquisa. 
Nesse sentido, traçou-se os seguintes objetivos: a) evidenciar que elementos contribuem 
para a concepção dos video games como vetores de produção de subjetividade; b) 
realizar uma modelização do ato de jogar video games a partir do ponto de vista da 
produção de subjetividade do usuário junto a esta tecnologia; c) perceber que 
estratégias da indústria dos video games contribuem para que se configure uma 
subjetividade do tipo capitalística, anterior, durante e posteriormente ao ato de jogar e d) 
identificar como e em que sentido a dimensão estética da experiência junto aos jogos 
reforça ou desestabiliza uma padronização e controle da produção de subjetividade. O 
texto se divide em seis capítulos mais a introdução e a conclusão. Na introdução é 
realizada uma apresentação e justificativa do tema de investigação, uma explanação 
sobre seus objetivos e uma descrição do método e do percurso metodológico da 
pesquisa. No capítulo seguinte, delimita-se o conceito de subjetividade e suas 
articulações com as tecnologias. O capítulo três apresenta o estado da arte sobre os 
video games e o conceito de video game que será aquele válido para toda a dissertação. 
O capítulo quatro parte do estudo de caso de um jogador e descreve suas experiências 
ao mesmo tempo em que elabora um metamodelização do ato de jogar video games. O 
capítulo cinco busca entender como e em que sentido os video games podem ser 
entendidos como máquinas que vetorizam uma produção de subjetividade capitalística, 
e por fim, no capítulo seis são apresentadas experiências subjetivas de mais jogadores e 
o papel da estética dos jogos eletrônicos nesse processo. Depois são apresentadas as 
considerações finais, seguidas das referências bibliográficas, um glossário e um 
apêndice contendo o modelo do questionário aplicado aos jogadores.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: video games, produção de subjetividade, diagrama de controle e 
subjetividade capitalística.    
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ABSTRACT 

 

This study objects to analyse the communicative process between gamers and video 
games under the focus of the production of subjectivity. Thus, an interssection between 
two different academic fields was made. The first one, based on the circular and the 
interactiv models of communication between men and technology; the second, based on 
the theory of the production of subjectivity created by Felix Guattari.  Inspired by the idea 
that semiotic technologies like video games acts on the nucleus of the subjectivity of their 
users, it was made a study about how these technologies  participate of their thought 
experiences; how influence or dominate them in the way they position theirselves close 
to society, and specially, how this communicativ process  adresses their subjetivity 
production.  The corpus results of the interview and contact accomplished with five 
qualified players as ideal types and of the research’s personal experience close to the 
electronic games. The experience of those subjects can be, therefore, understood as the 
object of central investigation of that research. In that sense it was traced the following 
objectives: a) to evidence wich elements contribute to the conception of the video games 
as vectors of subjectivity production; b) to accomplish a metamodelization of the act of 
playing video games; c) to notice wich strategies of the industry of the video games 
contribute to the configuration of a capitalist subjectivity, previous, during and later to the 
act of playing and; d) to identify how the aesthetic dimension of the experience close to 
the games reinforces or destroy a standardization and control of the subjectivity 
production. The methodological course, gathered a diversity of orientations and 
conceptual tools with the intention of aiming at the maximum the obtained results, 
especificly with the theorical orientations of Félix Guattari. The text becomes separated in 
six chapters more the introduction and the conclusion. In the introduction it is 
accomplished a presentation and justification of the investigation theme, an explanation 
about your objectives and a description of the method and of the methodological course 
of the research. In the following chapter, it is delimited the subjectivity concept and its 
articulations with the technologies. The chapter three presents the state of art on the 
video games and the video games concept that will be the valid one for all the 
dissertation. The chapter four part of the study of a player's case at the same time that 
elaborates a metamodelization of the act of playing video games. The chapter five search 
to understand how these machines works to the production of capitalist subjectivity, and 
finally, the chapter six brings more player’s experiences and the importance of the 
aesthetics of the electronic games in that process. Then the conclusions of the research 
are presented, followed by a glossary and an appendice.  

 

KEYWORDS: video games, subjectivity production, control diagram and capitalistic 
subjectivity. 
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1.0     INTRODUÇÃO  
 
  
1.1 Apresentação 
  

  

 Essa dissertação se localiza na intercessão entre dois campos de 

conhecimento.  O primeiro, no âmbito dos modelos do processo comunicativo1, 

especificamente nos modelos circular e interativo entre homem e tecnologia, cujo 

recorte investigativo se estabelece no processo comunicativo entre os video games 

e seus usuários. O segundo, no âmbito do modelo de produção de subjetividade 

proposto pelos franceses Gilles Deleuze e Felix Guattari: ao mesmo tempo suporte 

conceitual e orientador metodológico.  

 O objeto de investigação é, portanto, a relação entre jogadores e jogos 

eletrônicos do ponto de vista da produção de subjetividade, ou, como estas 

tecnologias participam de suas experiências de pensamento, como os influenciam 

ou dominam na forma de se posicionarem junto à sociedade, e principalmente, 

como tal processo comunicativo direciona essa produção subjetiva. 

 O corpus: a fala de cinco jogadores (também chamados de informantes e/ou 

gamers2) com foco sobre as experiências que tiveram junto a tecnologia dos video 

games, mas também as experiências do pesquisador com os consoles Playstation 

(PS-1)3 e Playstation 2 (PS-2) da Sony e uma diversidade de jogos populares para 

estas plataformas como Alien Resurrection (Fox Interactive/Playstation)4, God of 

war2 (Sony Computer Entertainment America/Playstation 2) Call of Duty 3 

(Activision/Playstation 2) e Devil may cry 3: Dante’s awakening 

(CAPCON/Playstation 2).  

                                                            
1Santaella, L. (2006) 

2Para entender termos como gamer e outros que possam parecer pouco usuais à linguagem 
acadêmica, consultar o glossário da dissertação. Ali, alguns termos serão melhor esclarecidos.  

3 Sempre que as siglas PS-1 e PS-2 aparecerem ao longo do trabalho, serão referentes 
respectivamente aos consoles Playstation e Playstation 2 da Sony Corporation.  

4 Os nomes dos jogos, em itálico, quando apresentados pela primeira vez serão seguidos da 
informação, entre parênteses, referente a sua produtora, ou o que se conhece também por 
softhouse, e pela plataforma ou console em que é jogado. 
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 Estas experiências (e sensibilidades), comparadas entre si e revisitadas 

durante todo o tempo de construção da dissertação, podem ser entendidas como o 

seu objeto de investigação, o que indica que ele não se encerra ou se delimita 

sobre um determinado jogo (software) ou plataforma (hardware) mas sim, se 

estende através de um leque de produtos dessa indústria à medida que 

estabelecem uma relação com seus usuários e se revelem de alguma maneira 

funcionais à produção científica.  Desse modo, o corpus não se fecha numa forma 

conclusa, mas vai sendo construído na medida em que a experiência 

científica/estética o mapeia.  

 Embora a prática de trabalhar com categorias epistemológicas como 

“sujeito” de um lado ou “objeto” do outro esteja mais consolidada no meio 

acadêmico, o objeto de investigação dessa pesquisa não se encerra nem no sujeito 

(o gamer) nem no objeto (o video game), mas em um e outro concomitantemente, à 

medida que estabelecem um contato, ou o que é preferível chamar: um processo 

comunicativo. Assim, é nesse processo, nesse meio, ou dito de outra forma, nessa 

experiência, que se fixa o objeto da pesquisa. 

 Essa escolha se deve ao fato de que o modelo de subjetividade que foi 

selecionado oferece um conjunto de ferramentas teóricas para a aplicação sobre o 

objeto (da pesquisa) que não privilegia nem o sujeito nem o objeto (do processo 

comunicativo) trabalhando a favor do método que lhe é inerente: a 

metamodelização5.  

  

1.2 Percurso, razão da escolha e delimitação do tema  
  

 A iniciativa para estudar esse tema parte de uma experiência pessoal e 

informal do pesquisador junto aos video games, quando se tornava cada vez mais 

perceptível o nível de envolvimento ou o grau de dependência que esta tecnologia 

promovia. No tempo, o jogo concluído foi o Alien Resurrection, game baseado em 

filme homônimo, do tipo primeira pessoa, também conhecido como FPS (First 

Person Shooter6) dotado de um mundo ficcional (para sobreviver a uma 

                                                            
5Ver item 1.3.  

6Traduz-se como “Atirador em primeira pessoa”.  
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proliferação descontrolada de alienígenas os tripulantes de uma nave devem 

exterminá-los).   

 A curiosidade epistemológica somou a essa experiência um interesse acerca 

de dois pontos específicos: 

 

a) O crescimento vertiginoso da indústria dos video games, incluindo aqui as 

plataformas (ou hardwares) e os jogos (softwares), cujas movimentações 

financeiras encontram-se em primeiro lugar na área de entretenimento, 

posicionando-a como a terceira indústria mais lucrativa do mundo, atrás 

somente da indústria bélica e automobilística (SANTAELLA, 2007, p.407); 

b) A polêmica crescente dentro da grande mídia e de alguns setores jurídicos 

com opiniões apocalípticas sobre a influência negativa dos jogos eletrônicos, 

particularmente após a suspeita do uso excessivo dessa tecnologia pelos 

adolescentes que cometeram a chacina, conhecida como o massacre de 

Columbine, no EUA, e pelo homem armado que invadiu um cinema em São 

Paulo, abrindo fogo contra os espectadores da sessão.   

  

 O fenômeno mercadológico da indústria dos games é sintomático da 

quantidade de pessoas que fazem dessa tecnologia um elemento muito presente 

no cotidiano, e embora nem todas se enquadrem no perfil dos informantes que 

foram entrevistados para essa pesquisa, é comum entre esses usuários considerar 

certos jogos eletrônicos - a depender do seu nível de complexidade - mais que um 

mero passatempo. Por outro lado, a visão de que eles incitam o comportamento 

violento vem sendo desmistificada por autores como Lynn Alves (2005) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), e Henry Jenkins (2005), do Massusschets 

Institute of Technology (MIT). Enquanto a tese de Alves desconstrói a idéia de que 

há uma relação causal e linear entre jogos e comportamentos violentos, 

considerando-os desse ponto de vista mais como um espaço de catarse ou de re-

elaboração de sentimentos, Jenkins aposta no potencial educativo revolucionário 

dessa tecnologia.  

 É certo que entre alguns usuários os video games participam ativamente de 

seu cotidiano social e de sua vida mental, atuando sobre o seu processo de 

construção de identidade e de conceitos, e moldando suas relações sociais com 
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outros jovens, o que se vê refletido em blogs, fóruns de debates on-line, Lan 

Houses e festas do tipo Cosplay7.  

 Sendo evidente que existe uma verdadeira cultura em torno do uso dos 

jogos eletrônicos - ou como um dos informantes coloca: um “universo gamístico” – 

e apostando que estas tecnologias atuam diretamente sobre os processos de 

subjetivação de seus usuários, faltava encontrar um conceito de subjetividade que 

se alinhasse bem a essa perspectiva. Ele deveria abarcar a complexidade do 

momento atual, em que as mídias e seus conteúdos cada vez mais interferem e 

participam das experiências subjetivas de seus observadores e usuários. 

 Em seu livro Caosmose, tratando do processo de produção de subjetividade, 

o psicanalista e filósofo francês Felix Guattari (2006) desenvolve a idéia de que 

tecnologias semióticas como os computadores e a televisão funcionam como 

potenciais vetores coletivos de subjetivação, apontando para caminhos teóricos e 

ao mesmo tempo metodológicos que poderiam ser seguidos. Nesse sentido, o 

autor afirma que:  
 
[...] as máquinas tecnológicas de comunicação e informação operam no 
núcleo da subjetividade humana, não apenas no seio das suas memórias 
e da sua inteligência, mas também de sua sensibilidade, dos seus afetos e 
fantasmas inconscientes. (p14).  

  

 Dessa forma, a principal preocupação se encontrava em perceber de que 

modo os video games participam do processo de produção de subjetividade de 

seus usuários, como eles são capazes de envolver ou dominar essa produção, e se 

há recorrências de uma subjetividade especificamente gamer, a partir de uma 

minuciosa investigação da comunicação entre homem e máquina, ou seja, do ato 

de jogar jogos eletrônicos.  

 Para tanto, foi desenvolvida uma proposta de pesquisa para o Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal de 

Pernambuco, a qual foi aprovada em dezembro de 2006.  

 
 
 
                                                            
7Cosplay ou costume play refere-se a convenções ou eventos em que fãs de quadrinhos, animés e 
video games encontram-se vestidos com os trajes de seus personagens favoritos para 
contracenarem ou debaterem sobre os temas relacionados a estes personagens.  
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1.3 O método de pesquisa utilizado 
 

 O método que recobre a perspectiva desse trabalho é baseado na filosofia 

da multiplicidade de Deleuze e Guattari (1972). Ele pode ser entendido como uma 

metamodelização, uma cartografia ou um tipo de esquizoanálise, embora nenhum 

dos três detenha um status científico. A escolha de utilização desse “método”, 

práxis ou orientação se deve principalmente ao fato de que ele surge em anexo à 

teoria da subjetividade8. Dentro da proposta do trabalho, os dois ajudam a delimitar 

– mesmo não seguindo nenhum protocolo normalizado (ROLNIK, 1989) - o objeto 

de pesquisa, ao mesmo tempo em que oferecem uma concepção de subjetividade 

que concebe os aparatos midiáticos e tecnológicos como equipamentos coletivos 

de subjetivação, ou seja, com capacidade de impor modos de ser do desejo.    

 Pode-se dizer a princípio que a metamodelização ou cartografia busque 

“mapear”, ou seja, elaborar modelos teóricos ou explicativos de algo no tempo em 

que são ditados tanto pela experiência (desejante) junto ao objeto, como pelas 

considerações simultâneas de diferentes pontos de vista que nem sempre exigem 

um respaldo estritamente científico. Sendo esse objeto na verdade um tipo de fluxo 

com consistências diferenciadas – que é o que melhor caracteriza a forma da 

subjetividade – a intenção seria desvelar como esse fluxo se organiza num 

território, ou dito de outra forma, destrinchar as estratégias das formações do 

desejo no campo social. No caso dessa pesquisa, essas formações desejantes são 

consideradas quando atravessadas ou mesmo geradas por um objeto tecnológico 

com características específicas que é um equipamento coletivo de subjetivação 

bastante popular e não suficientemente revisado dentro do campo da comunicação: 

os video games.  

 Segundo Rolnik (1989) o que define o cartógrafo é uma sensibilidade - 

percepções, sensações e afetos vividos pelo pesquisador com seu campo - cujo 

princípio o obriga a estar mudando sempre de princípio, visto que sua “obrigação” 

ética será complexificar as relações entre práticas, teorias e discursos, ao invés de 

apresentar soluções e conclusões (o que iria de encontro a uma perspectiva erótica 

de pesquisa).  

                                                            
8Ver capítulo 2.  
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 No texto “O inconsciente maquínico”, Guattari (1988, p.18) coloca que a 

pragmática analítica proposta pela esquizoanálise deverá se inspirar, da mesma 

forma que as experiências de pensamento, na imagem do rizoma, uma vez que: 

 

a) No rizoma conecta-se um ponto qualquer a um outro ponto qualquer; 

b) Ele não remete necessariamente a um traço lingüístico, pondo em jogo 
não somente os regimes de signos, mas também todos os estatutos de 
não-signos: como devires, intensidades e velocidades;   

c) A pragmática rizomática é um construir, como um mapa;  

d) O mapa será demonstrável, reversível, suscetível de receber 
constantemente modificações.  

 Assim, a cartografia visa acompanhar um processo de produção antes de 

tentar representar um objeto. Ela não oferece um conjunto de regras abstratas para 

serem aplicados sobre o estudo da subjetividade, mas sim um modo político de 

estabelecer um encontro entre o cartógrafo e seu campo, com o objetivo de 

privilegiar a diferença em detrimento da homogeneização do saber. Tal qual a 

própria subjetividade, são as relações constantes de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização que qualificarão essa política. Nesse 

sentido, desencadeia-se um processo de desterritorialização no campo da ciência 

para se inaugurar uma nova forma de produzir ético-estética, evidenciando-se a 

invenção, a singularidade, a heterogeneidade e a diferença.  

 Propondo-se como um tipo de consiliência teórica, que é como os 

americanos chamam e adaptam tal método (JOHNSON, 2006), o que acontece é 

uma experiência que amalgama teorias as mais diversas (o que muitas vezes 

impossibilita o aprofundamento de alguns modelos, visto que estão ali como 

evidências ou coordenadas para um entendimento mais amplo) constituindo por 

isso um método ad hoc e transversalista.   

 

1.4 Objetivos da pesquisa 
 

 Alguns objetivos foram traçados e retraçados diante dos entrelaçamentos 

dos três passos metodológicos principais dessa pesquisa: a) o contato empírico 

com os jogos, b) a recuperação bibliográfica sobre as diversas concepções e usos 
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de video games, c) o trabalho de campo realizado junto aos jogadores e suas 

experiências pessoais.  

 Partindo da idéia de que: a) os video games são máquinas tecnológicas que 

cada vez mais exigem um grau de envolvimento e integração mental por parte de 

seus usuários (TURKLE, 1989, 1997); b) que se constituem como máquinas 

através das quais se estabelece uma troca de fluxos (cibernéticos) e signos 

(semióticos) (KÜKLICH, 2003); c) que são sistemas operacionais formais, 

baseados em regras e algorítimos que proporcionam experiências informais (JUUL, 

2005) – busca-se evidenciar que estas tecnologias ora conduzem, ora atravessam 

o processo de produção de subjetividade de seus usuários. 

 Como será posteriormente esmiuçado, é em primeiro lugar a qualidade da 

experiência de cada jogador que vai, em maior ou menor grau, permitir que os 

jogos determinem sua experiência ou simplesmente se integrem a ela, como fator 

co-determinante. Nem por isso deve-se subestimar os aspectos de dominação 

mental/social específicos dessa tecnologia e as estratégias mercadológicas que 

atuam a favor da extensão desses domínios, também muito específicas do 

universo gamístico.  

 Essa experiência por sua vez se dará no formato de um agenciamento, cujos 

principais elementos, conectados entre si, podem ser: a) a própria atividade de 

jogar jogos eletrônicos como um tipo de atividade sensório-motora específica; b) o 

fato de que estes jogos estão integrados a uma forma capitalista de produção e 

distribuição, o que é influente para cada tipo de produção subjetiva; c) a dimensão 

estética da experiência não obrigatoriamente atrelada ao universo corporativo da 

indústria dos games.   

 De acordo com estas constatações os objetivos traçados foram os 

seguintes: 

 

a) Evidenciar que elementos contribuem para a concepção dos video 

games como vetores de produção de subjetividade; 

b) Realizar uma metamodelização do ato de jogar video games a partir do 

ponto de vista da produção de subjetividade do usuário junto a esta 

tecnologia; 
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c) Perceber que estratégias da indústria dos video games contribuem para 

que se configure uma subjetividade capitalística9, anterior, durante e 

posteriormente ao ato de jogar;  

d) Identificar em que sentido a dimensão estética da experiência junto aos 

jogos reforça ou desestabiliza uma padronização e controle da produção 

de subjetividade.  

  

1.5 O percurso metodológico  
   

 Dada a qualidade construcionista do método e dos próprios objetivos, que 

foram se moldando ou transformando com a evolução da pesquisa, o percurso 

metodológico no qual ela se configurou pode ser visto também como uma 

construção, que se deu de forma ad hoc, de maneira a se adaptar tanto aos 

saberes que se produziam durante o percurso da própria dissertação, quanto à 

tentativa de cientificizá-la.   

 Este percurso se estabeleceu tanto em decorrência das “prerrogativas” do 

método cartográfico e suas indicações sugeridas para o estudo da subjetividade, 

quanto das orientações científicas de métodos e recursos metodológicos que a ele 

foram se amalgamando.  

 Isto aponta para o caráter híbrido da pesquisa, no sentido de que, ao mesmo 

tempo em que se construiu a partir de observações empíricas e trabalho de campo, 

foi se moldando concomitantemente através de uma vasta revisão bibliográfica, 

que a contemplou com importantes recursos teóricos.  

 A princípio, houve uma investigação ampla sobre o tema dos video games, o 

que abrangeu sites, fóruns on-line, revistas especializadas ou não e o 

levantamento de seu estado da arte através de artigos, revistas científicas e livros, 

os quais os abordavam sob diferentes perspectivas (sociais, psicológicas, 

semióticas), ajudando a compreender o fenômeno a partir das mais diversas 

disciplinas e sob uma perspectiva da multiplicidade.   

 Paralela a uma revisão bibliográfica sobre o universo gamístico, uma outra 

revisão teórica foi realizada acerca do tema da subjetividade, o que recaiu - como 

                                                            
9Sobre subjetividade capitalística ver capítulo 2, item 2.2  
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rapidamente revisado no tópico do método nesta introdução - sobre a produção 

filosófico-analítica dos pós-estruturalistas franceses Felix Guattari e Gilles Deleuze, 

com ênfase na produção do primeiro (1988/2006). 

 Do entrecruzamento desses dois eixos teórico-investigativos, resultou o que 

se pode chamar de base teórica da pesquisa. 

 
1.5.1 Moldando a experiência 
 

 Ao mesmo tempo em que a revisão teórica se amalgamava a partir de dois 

eixos: video games e “subjetividade”, partia-se para o contato empírico com os 

jogos. Embora o processo comunicativo com essas tecnologias não fosse nenhuma 

novidade para o pesquisador, a qualidade e o caráter do contato estabelecido junto 

ao objeto de investigação ganhou outra dimensão. Munido de um aparato teórico 

razoável e do que se pode chamar de prerrogativas científicas, deu-se início a uma 

relação interpretativo-analítica da experiência com os video games.  

 A plataforma selecionada para a experiência foi o console PS-2. 

Anteriormente o pesquisador vinha estabelecendo contato com o console PS-1, 

especificamente com o jogo Alien Resurrection.  

 Entre novembro de 2007 a fevereiro de 2008 diversos jogos para o PS-2 

foram jogados, embora apenas três tenham sido concluídos, no nível de dificuldade 

easy e no modo single player. Eles são: 

 

1. God of war2 (Sony Computer Entertainment of America/Playstation 2);  

2. Call of Duty 3 (Activision/Playstation 2);   

3. Devil may cry 3: Dante’s awakening (CAPCON/Playstation 2). 

  

 A seleção dos títulos começou de forma aleatória, mas acabou se 

encaminhando para jogos considerados populares entre usuários desse console.  

 Esta atividade serviu como referência analítica para as experiências que 

seriam investigadas posteriormente, a saber, as dos informantes com os quais 

seria estabelecido um contato sensível.  
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1.5.2 A escolha dos informantes e das experiências estudadas 
 

 O percurso para encontrar, selecionar e estabelecer contato com os 

jogadores/informantes dessa pesquisa flerta com prerrogativas metodológicas de 

dois autores das ciências sociais: Max Weber (2003) com o seu conceito de Tipo 

Ideal e Clifford Geertz (1989) com a sua perspectiva sensível de contato 

etnográfico.  

 Os jogadores que atuariam como informantes da pesquisa ao mesmo tempo 

em que seriam eles mesmos objetos de estudo deveriam passar por algum tipo de 

processo seletivo ou recorte. Entretanto, parecia excessivamente artificial buscar 

estabelecer um perfil fechado com o mero propósito de enquadrá-los num recorte 

científico.  

 Assim, ficou estabelecido que os jogadores que atuariam de forma mais 

proveitosa junto à pesquisa seriam aqueles que respondessem de forma mais 

complexa ao questionário10 aberto a que se submeteriam, ou seja, cujas respostas 

revelassem um tipo de envolvimento com os jogos ideal para observação e análise. 

Desta forma, não seria a classe social, a idade ou o sexo que definiria o recorte 

observacional, mas o grau de envolvimento com os jogos.   

 Com o intuito de justificar e estabelecer um embasamento científico para 

este critério altamente subjetivo, utilizou-se a perspectiva weberiana do Tipo Ideal.   

 O Tipo Ideal pode ser entendido como um modelo que se baseia na 

realidade empírica examinada. É como um caso que se constrói, orientado por 

valores os mais científicos possíveis, que vão ilustrar um tipo de categoria 

conceitual: nesse caso, jogadores que têm um contato intenso, diário, de várias 

horas com jogos eletrônicos, e que se resolveu chamar também de gamers.  

 O comentário de Quintaneiro (1996) sobre o Tipo Ideal é esclarecedor:  

 
[...] O que se procura é compreender uma individualidade sócio-cultural 
formada de componentes historicamente agrupados, nem sempre 
quantificáveis, a cujo passado nos remontamos para explicar o presente, 
partindo então deste para avaliar as perspectivas futuras. Como não é 
possível a explicação de uma realidade social particular, única, por meio 
de uma análise exaustiva das relações causais que a constituem, uma vez 
que são infinitas, escolhem-se algumas dessas por meio da avaliação das 

                                                            
10 O modelo do questionário se encontra no apêndice. 
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influências ou efeitos que delas se costuma esperar. O cientista atribui a 
esses fragmentos um sentido, destaca certos aspectos cujo exame lhe 
parece importante: seu princípio de seleção baseando-se, portanto, em 
seus valores (...) A elaboração de um instrumento que oriente o cientista 
social em sua busca de conexões causais é muito valiosa do ponto de 
vista heurístico. Esse modelo é o tipo ideal, um instrumento do qual o 
cientista se vale para guiar-se na infinitude do real. Três são as 
características fundamentais que definem suas possibilidades e limites: a 
racionalidade, a unilateralidade e o caráter utópico. (p.133-134) 

 

 

 Não parecendo fácil chegar a esses tipos ideais de jogadores, visto que eles 

não freqüentam necessariamente Lan Houses11, mas jogam com consoles do tipo 

Playstation ou Nintendo, estabeleceu-se, com esse objetivo, o que Elizabeth Both 

(1976) resolveu chamar de sistema de rede. No seu texto “Família e Rede Social”, 

a autora estabelece a formação de uma rede pessoal de contatos que possua um 

“ego focal12” (p.299-302) que oferece informações sobre o grupo em estudo e 

estabelece conexão com outro(s) informante(s) ou com assuntos referentes à 

pesquisa. A partir do contato estabelecido através do primeiro ego focal pode-se 

estabelecer contato com outros informantes, que por sua vez façam o mesmo, 

sucessivamente.  

 No caso dessa pesquisa, o ego focal foi a psicoterapeuta do informante DJ 

(que o consultou antes sobre a disponibilidade para a entrevista respeitando o 

código de ética da relação psicoterapeuta/paciente). Este primeiro informante, por 

sua vez, indicou um segundo jogador, além de sugerir locais, horários e até formas 

adequadas de abordagem (e-mail, telefone, visita ao endereço residencial). Esse 

sistema possuiu a função secundária de promover uma certa exposição dos tipos 

de relações estabelecidas entre os jogadores dentro de seus próprios sistemas de 

socialização.     

 O tipo de contato estabelecido com os jogadores deteve um caráter próximo 

do etnográfico13. A aplicação de entrevistas semi-estruturadas funcionava mais 

                                                            
11 LAN – Local Are Network, Rede Social.  

12O ego focal pode ser entendido como o indivíduo a partir do qual a rede de contatos se inicia.  

13Este caráter etnográfico baseia-se na perspectiva interpretativo-descritiva do antropólogo 
americano Clifford Geertz (1989), que tem um ponto de vista semiótico sobre a cultura (p.15) e a 
entende como uma rede complexa de informações. Ele trabalha com o método da descrição densa, 
onde os contextos e processos comunicacionais são descritos de forma inteligível, podendo ser 
lidos como um livro de ficção (no sentido de ser algo modelado e não de mentira). Colocando-se 
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como um roteiro que deveria ser seguido com a intenção de evitar que o contato 

escapasse aos seus objetivos, no entanto, permitindo que se pudesse estabelecer 

uma compreensão e interpretação mais aprofundada de suas falas, gestos e 

intensidades.  

 Embora a utilização posterior das falas viesse a funcionar como evidências 

para as construções e metamodelizações da pesquisa - e não como objeto de uma 

análise estrita – agir de forma “mais etnográfica” parecia ser a única maneira de 

apreender a política de fluxos daqueles jogadores. Isto é, estabelecendo um 

contato sensível com cada um deles, mantendo uma certa informalidade no diálogo 

e ao mesmo tempo buscando perceber, como num trabalho psicanalítico, o que em 

suas falas parecia autêntico ou não (para a investigação os dois casos são 

importantes).  

 Ainda que a dissertação não seja uma etnografia, este foi o caráter do 

contato estabelecido com os informantes.  

  Ao todo, oito pessoas foram entrevistadas, entre eles uma mulher. No 

entanto, três das entrevistas, inclusive a única realizada com uma mulher não 

pareciam ser proveitosas14 aos objetivos da pesquisa, sendo excluídas no processo 

de seleção. Como o mais importante era evidenciar características de uma 

produção subjetiva especificamente gamer, ou seja, altamente configurada por e 

dependente desta tecnologia, e tendo-se reconhecido que é sempre a 

pessoalidade que primeiramente dita a qualidade dessa experiência, a diferença 

entre trabalhar com cinco ou cem informantes resultaria apenas num volume maior 

de páginas para o trabalho e numa maior quantidade de dados a serem 

esmiuçados. A quantidade de cinco informantes deu-se, portanto, a partir de uma 

escolha menos aleatória e que fazia mais sentido dentro do processo de 

construção da pesquisa.  

                                                                                                                                                                                       
como um seguidor teórico de Weber, a aproximação que Geertz sugere deve ser sensível e atenta 
aos mínimos detalhes e gestos do objeto com o qual se estabelece contato.  

14Esse não aproveitamento se deve ao fato de que as respostas dadas por esses informantes não 
se mostraram passíveis de serem exploradas, dada a pobreza de informações e uma certa ausência 
de engajamento para com o “universo gamístico” que os outros clara e ricamente expuseram.  
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 O encontro com esses cinco informantes selecionados aconteceu mais de 

uma vez, embora o contato com objetivo de coleta de dados, através de gravação 

eletrônica, tenha acontecido uma vez apenas.  

 Com o intuito de preservar suas identidades, foi pedido que cada um deles 

sugerisse uma forma ou apelido com o qual gostariam de ser identificados. Dessa 

maneira, eles serão reconhecidos no decorrer do texto como: DJ, B., Nirvana, Skull 

e Shadow.  

 
1.5.3 Procedimentos 
 

 Considerando que o método cartográfico produz saber a partir de um tipo de 

descrição formal da experiência estética do pesquisador quando pensa o seu 

objeto na relação estabelecida com um leque teórico diversificado, e que seu 

objetivo é um tipo de mapeamento, as experiências dos jogadores/informantes 

adquirem o papel de evidências para as construções teóricas ou metamodelizações 

que serão realizadas no decorrer do texto. Não se tratará, portanto, de analisar os 

seus discursos, mas sim, mapear as suas significações, mostrar “onde” se 

encontram e com “o que” fazem fronteira.  

 A metamodelização pressupõe, como aponta Guattari (2006) que tanto 

agenciamentos teóricos quanto agenciamentos do senso comum, do cotidiano, são 

equivalentes em potência enunciativa – o que leva a considerar que a produção 

epistemológica é enriquecida através dos múltiplos diálogos que se estabelecem 

entre os mais diversos e heterogêneos espaços de saber. Isso fica evidente no 

caso do quarto capítulo em que se utiliza as experiências narradas por DJ para 

ilustrar uma forma de pensar o processo comunicativo estabelecido junto à 

tecnologia dos video games. Não se conclui nada, portanto, exclusivamente a partir 

das falas dos jogadores, elas apenas ajudam no processo de conclusão, visto que 

há uma experiência pessoal determinante também por parte do pesquisador - o 

informante principal. As diferenças por trás de cada experiência são potenciais 

campos de mapeamento. 

 As construções de cada um dos informantes foram atravessadas pelas 

construções do pesquisador e dos teóricos pertinentes a fim de que se extraiam 

saberes mapeadoras do processo de produção de subjetividade gamer.   



22 

 

 Assim, todas as diferenças daquilo que as metamodelizações associam 

entre si devem ser mantidas, pelo seu próprio funcionamento e objetivo.  

 Partindo da idéia de que uma metamodelização funciona como uma 

cartografia, nos “parâmetros” indicados por Guattari (2006) pode-se dizer, nesse 

sentido, que a partir do momento em que se analisa algo, não se está delimitando 

uma coisa, mas justamente, criando-a, ou dando condições para a sua criação.  

 Centrar-se no que se pode chamar de uma abordagem da multiplicidade, e 

em alguns momentos numa esquizoanálise de fato, exige a aceitação de seus 

precedentes filosóficos, ou seja, toda uma corrente francesa contemporânea, que, 

inspirada em Nietzsche e Espinosa, buscou libertar a razão do chamado “triângulo 

mágico” representado pela crítica marxista, pelo positivismo lógico e utilitarista 

anglo-saxão e pela fenomenologia transcendental de Husserl, bem como os 

fundamentais antecedentes psicanalíticos, que podem ser vistos como o seu 

negativo, o seu Outro, ou sua causa do desejo, para usar termos próprios ao 

campo. 

 Em último grau, pode-se dizer que seja uma experiência nova tratar dessa 

“abordagem esquizo” de maneira tão funcional e pragmática, o que na verdade vai 

de encontro à proposta de contínua reconstrução desse pensamento e ao seu 

modo hermético e pouquíssimo técnico. Ao mesmo tempo, entretanto, ao tratar de 

uma pesquisa que envolva video games e produção de subjetividade, neste 

momento não se encontrou uma abordagem15 que oferecesse mais “ferramentas” 

acerca de uma questão extremamente aberta, e passível de cair num tipo de caos 

sem sentido ou sem qualquer importância científica. É, portanto, da escolha e da 

inteira responsabilidade do pesquisador apropriar-se das orientações deleuzo-

guattarianas e aplicá-las aos video games, na tentativa de produzir saber e 

conhecimento sobre essa tecnologia, considerando-se que esses autores jamais 

tiveram essa intenção e que, mais que isso, sempre se opuseram à idéia de uma 

forma conclusa e científica de aplicação de seus pensamentos. Quanto a isto, resta 

                                                            
15  Esta  influência  notadamente  guattariana,  se  deve  ao  fato  de  que  este  teórico  teve  a  oportunidade  de  
pensar uma teoria da subjetividade num momento em que os computadores e a cibercultura davam sinais de 
que seriam determinantes aos modos de semiotização e subjetivação no interior do socius. Daí o privilégio a 
sua  abordagem,  em  detrimento  por  exemplo  de  uma  teoria  dialética    da  subjetividade,  ou  mesmo  de 
qualquer psicanálise.  
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reforçar que, a despeito de algumas prerrogativas ético-estéticas, a apropriação 

desse pensamento se deu naturalmente como uma “solução” para pensar as 

questões levantadas pela pesquisa. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 
 

 Além desta introdução, esta dissertação é composta por mais cinco 

capítulos, as considerações finais, um glossário e um apêndice. Enquanto os 

capítulos dois e três, de cunho descritivo e conceitual, funcionam como guias para 

os capítulos posteriores, estes podem ser vistos como conjuntos organizados de 

evidências sobre o que foi anteriormente proposto enquanto conceito.  

 No capítulo 2, Delimitação do conceito de subjetividade, realiza-se uma 

breve descrição dos conceitos de subjetividade e de produção de subjetividade que 

serão considerados para toda a pesquisa. A função desse capítulo está em 

organizar e estabelecer parâmetros para a compreensão desses conceitos ao 

mesmo tempo em que aponta para as principais ferramentas teóricas que serão 

aplicadas durante o percurso da dissertação.     

 No capítulo 3, O video game como máquina desejante, realiza-se o 

levantamento sobre o estado atual da produção científica sobre video games, 

apontando-se para abordagens e conceitos que pudessem subsidiar a investigação 

e evidenciamentos posteriores. Em seguida é especificada e justificada a 

abordagem desta tecnologia enquanto máquina comunicacional, introduzindo-a em 

uma concepção maquínica ou desejante, a qual será considerada como base para 

todo o corpo da dissertação. 

 No capítulo 4, O caso DJ como evidência da experiência subjetiva com 
os video games, busca-se explicar, por meio das contribuições do informante DJ, 

de que forma os video games podem moldar a experiência subjetiva do jogador. 

Para tanto, descreve-se a relação psicológica de DJ com avatares de jogos que o 

marcaram profundamente. Em seguida realiza-se uma metamodelização do ato de 

jogar, ou seja, um modelo dessa atividade que entrecruza modelos teóricos 

diversificados com a experiência de DJ, evidenciado-se parâmetros para a 

concepção de uma Territorialização Existencial Gamer. 
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 No capítulo 5, Video games como máquinas capitalísticas, baseando-se 

nas prerrogativas da relação jogador/video game, busca-se evidenciar de que 

forma estas máquinas contribuem para a modelização de uma subjetividade 

atrelada ao sistema de intencionalidades e equivalências das corporações 

produtoras de jogos e consoles.  Primeiro os video games são localizados dentro 

da ampla cartografia das tecnologias do século XX e em seguida são desvelados 

alguns mecanismos empíricos e conceituais que concorrem para a produção de 

uma subjetividade capitalística a partir de seu uso.  

 No capítulo 6, A tecnoestética dos video games e a subjetividade 
esquizo, são selecionadas e desenvolvidas duas formas através das quais a 

produção de subjetividade do jogador no contato com os video games pode se 

apresentar como forma de emancipação e fuga da subjetividade capitalística: 

primeiro a partir de sua inserção no movimento conhecido por cibercultura e depois 

pela estética que os próprios recursos tecnológicos dos video games conduzem. 

 Na parte das Considerações finais, escrita excepcionalmente em primeira 

pessoa, expõe-se aquilo que foi discutido durante o corpo da pesquisa, de forma 

mais condensada, ao mesmo tempo em que se levanta novos questionamentos e 

rumos sobre o tema desenvolvido.  

 Em seguida há um Glossário, que tentará explicar de forma objetiva os 

conceitos mais periféricos que delineiam o trabalho, além de termos específicos do 

universo gamer que podem ser desconhecidos do leitor.  

 Por fim, o Apêndice apresenta uma cópia do modelo de entrevista utilizado, 

com a função de esclarecer quaisquer dúvidas sobre o seu conteúdo. 
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2.0  DELIMITAÇÃO DO CONCEITO DE SUBJETIVIDADE 
  

 Para que se entenda o que corresponde à produção de subjetividade 

considerada no decorrer do texto, é necessário estabelecer que conceito de 

subjetividade será considerado e que ferramentas teóricas ele oferece.  

 Por serem multifacetados, os conceitos de subjetividade e produção de 

subjetividade que figuram nesta pesquisa foram selecionados dentre um vasto 

leque conceitual porque parecem entrar em acordo com as contradições complexas 

das sociedades contemporâneas. Nesta perspectiva, os sujeitos parecem se 

“constituir” a partir de constantes transformações, de movimentos que se tornaram 

menos substancias e mais performáticos. É para o que apontam diversos 

pensadores da vida social contemporânea, como Bauman (2001) e Sloterdijk 

(2004) e suas metáforas dos “líquidos” e das “espumas”, respectivamente utilizadas 

para explicar a qualidade das relações subjetivas e sociais atuais, bem como Zizek 

(1992) e sua idéia de sujeitos com estruturas normativas duais ou Safatle (2008), 

com suas “formas de vida”.   

 Essa é uma perspectiva relativamente recente, visto que a idéia de 

subjetividade recai fortemente sobre o que propõe a filosofia clássica, que a 

concebe a partir da oposição entre sociedade e sujeito individual, como uma 

qualidade que reduz toda a existência ao particular e ao pessoal. No entanto, será 

a partir de uma concepção complexa que ela será abordada, ou seja, a partir da 

idéia de que a subjetividade se dá em planos de imanência, em acordo com 

sistemas de modelização relativos a contextos específicos, atualizando-se em 

fluxos que escapam tanto ao sujeito quanto ao objeto, dando-se num processo de 

constante produção, da ordem do mutável, do dinâmico... Nesse sentido, essas 

subjetividades plurais acontecem nas relações dos sujeitos uns com os outros, com 

o mundo natural e mesmo com as tecnologias que produzem, entendidas também 

como um resultado hiper-concentrado de suas imaginações e aspirações.  

 Ao invés de seguir do caos à unidade, ou se originar de uma instância única 

(a constituição biológica, as experiências da consciência, o triângulo edípico, etc. 

como propõem as mais diversas correntes) essa subjetividade tratada aqui se 

constrói a partir de fluxos e conjuntos de elementos heterogêneos (agenciamentos) 

em processos de individuação, caracterizando-se por sistemas que se entrelaçam 



26 

 

rizomaticamente e têm sua velocidade reduzida em coordenadas energético-

espaço-temporais ou sistemas categoriais. São, portanto, incalculáveis os 

elementos que concorrem para sua constituição. Alguns exercendo um papel mais 

determinante que outros. A exemplo das tecnologias expressivas (computador, 

televisão, video games) e o quanto participam da vida de seus usuários nas 

sociedades atuais.  

 Trata-se de uma subjetividade, por conseguinte, dinâmica e relacional, cujos 

produtos são muitas vezes transitórios. O que quer dizer que não há uma 

subjetividade pura e constitucional de cada sujeito, mas sistemas de individuação 

que sempre passam pelo crivo de agenciamentos impessoais e coletivos, como 

instituições e/ou sistemas semióticos dominantes.   

 Por se tratar de um conceito considerado controverso e denso, torna-se 

necessário esclarecê-lo a partir de seu ponto de origem.  

 Os franceses Felix Guattari e Gilles Deleuze lançaram em 1972 um livro-

manifesto intitulado “O anti-Édipo: Capitalismo e esquizofrenia”. No texto eles 

alçam a idéia de uma esquizofrenia-anarquista regendo a vida moderna, ao afirmar 

que ela é um fruto específico do modo de vida da sociedade capitalista16, resultado 

do declínio das grandes narrativas, de uma sociedade cujas hierarquias se 

desorganizaram e onde as formas sociais e identitárias se tornaram cambiantes. O 

papel das tecnologias nesse processo parece ter sido decisivo17. 

 Para os dois autores, “combatentes” do dogmatismo psicanalítico que 

predominava no contexto intelectual daquela época, o complexo de Édipo não é a 

única máquina desejante (ou seja, capaz de regular ou produzir subjetividade), 

visto que a libido, o desejo e conseqüentemente toda a subjetividade se constroem 

também a partir de investimentos sociais, técnicos, políticos e naturais. Além disso, 

diferentemente das concepções tradicionais da subjetividade, eles não opõem a 
                                                            
16Jameson (1997) propõe um modelo de organização subjetiva baseado também na categoria 
nosológica da esquizofrenia, sendo que conforme proposta por Lacan, separando, como Deleuze e 
Guattari as características desse quadro de suas implicações patológicas, para demonstrar um 
sujeito pós-moderno estruturalmente fragmentado. Neste sentido as características macro da era 
atual são a fragmentação, superficialidade, heterogeneidade de discurso e espacialização do tempo. 

17Ver os capítulos Condição pós-moderna e cibercultura e As estruturas antropológicas do 
ciberespaço do livro de Andre Lémos (2002) Cibercultura, além de textos que ilustram essa 
situação como A comunidade Virtual de Howard Rheingold (1996), O manifesto ciborgue de 
Donna Haraway (2000) e o Life on the screen de Sherry Turkle (1997).  
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realidade material e social de produção à realidade psíquica e fantasmática, pois, 

segundo esta concepção, parece ser o desejo, antes de tudo, como força primitiva, 

que produz (impulsiona, vetoriza) as realidades. “Não existe nenhuma forma de 

existência particular a que possamos chamar de realidade psíquica” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1996, p.31). O psíquico “é” ou “está” sempre em conjunto com o 

socius. Não há uma essência, mas sistemas de modelização concorrendo para a 

produção de um “ser”, de uma identidade individual ou social, ou daquilo que 

pertence à ordem do “eu”. O que se encaixa na categoria ontogenética de Território 

existencial, ou seja, espaço de uma configuração ontológica.   

 De acordo com Gallo (2008) os dois filósofos lançam três idéias 

fundamentais que se opõem à psicanálise e ajudam a reconfigurar uma perspectiva 

mais atual e completa sobre a subjetividade. Elas são:   
 

a) O inconsciente é uma produção constante inseparável de dispositivos técnicos, 
institucionais, mass-midiáticos. “Inconsciente de fluxo e de máquinas abstratas, 
mais do que de estrutura e de linguagem” (GUATTARI, 1999, p.23). Este 
inconsciente não quer dizer nada, como sugerem as teorias freudianas e 
lacanianas, ele está aí como uma parte “invisível”, mas ainda assim, como co-
determinante social.   

b) A configuração da personalidade não se dá apenas a partir do delírio sobre o pai ou 
a mãe. Delira-se sobre tudo no mundo e de formas infinitamente variadas. O que 
entra em acordo com a concepção anterior de inconsciente. Segundo os autores, a 
proibição do Édipo não é natural, mas socialmente codificada, ou seja, a 
constituição subjetiva não é exclusivamente edípica ou familiar.   

c) O desejo se estabelece sempre na construção de agenciamentos. Estes 
agenciamentos dizem respeito a uma visão construtivista do inconsciente. Ou seja, 
as coisas se constroem a partir de elementos e fatores heterogêneos 
movimentados pelo desejo (inconsciente maquínico-social) que se dá sempre em 
conjunto com o outro, em formação interdependente da sociedade, da cultura, da 
história, além, é claro, das experiências abstratas e particulares.  
 

 Além disso, como se pode observar em seu combate ferrenho às 

determinações freudo-lacanianas, os autores empregam uma crítica à neurose 

enquanto modelo psíquico referencial e colocam que as experiências limites 

referentes ao “modelo” de semiotização/subjetivação da psicose - da sua parte não 

paranóica, ou o que chamam de esquizo - figuram um modelo particular e 

revolucionário de desterritorialização de sistemas subjetivos subordinados a 
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regimes representacionais hegemônicos18. Diferentemente da neurose, passiva e 

adaptada ao ocidentalismo, a esquizofrenia, armadilha/invenção potencializada 

pelo próprio capitalismo para si mesmo, é vista como um “processo” que embaralha 

os códigos e os desarranja, indo de encontro ao modo de vida capitalista do tipo 

estabilishment, o qual tolhe as subjetividades múltiplas porque oferece linhas de 

fuga (ou desterritorializações) da lógica capitalista, que podem ser falsas, 

permitindo aos modos capitalísticos um reterritorialização19 ou, de fato, oferecer 

possibilidades de liberdade e emancipação das modelizações hegemônicas.  

 Territorialização, desterritorialização e reterritorialização são palavras que 

dizem respeito também à noção de estabelecimento, delineamento ou domínio de 

territórios subjetivos. Tais territórios referem-se aos espaços da experiência 

(duradouros, efêmeros, não lineares...), podendo desterritorializar-se, abrir-se em 

linhas de fuga, estratificar-se e destruir-se. A reterritorialização será a tentativa de 

recomposição de um território comprometido pelo processo desterritorializante 

(GUATTARI, 2005). Tais movimentos são como a subjetividade: políticos, 

dinâmicos e relacionais.  

 A “natureza” heterárquica20 do esquizo, segundo os autores, irá atravessar 

os códigos estabelecidos ou territorializados (daí o seu caráter revolucionário) num 

processo constante de desterritorialização desses códigos, misturando-os e 

trazendo em si fluxos descodificados do desejo. É como se, dentro do seu próprio 

processo de funcionamento, mesmo que fruto do modo de produção capitalista, 

este esquizo oferecesse fugas decorrentes do seu próprio modo de reprodução e 

transformação, abrindo espaços, brechas, sulcos que escapam à lógica 

prevalecente, instaurando o caos e toda a sua potencialidade criadora.   

 Nesta abordagem, o desejo funciona como uma máquina de produção do 

campo social. O esquizo é visto, portanto, neste aspecto como “a produção 

desejante como limite da produção social” (1996, p.31). Ou seja, algo que está fora 

                                                            
18 Esses regimes podem ser entendidos como regimes dominantes de linguagem e percepção 
sustentados e mantidos por agenciamentos maquínicos de poder e de controle e que ganham 
respaldo e sustentação ao se materializarem institucionalmente.  

19Ver Guattari; Rolnik (2005)  
20 Ou seja, sem instância dominante de determinação.  
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dos padrões, decorrente dos excessos ou faltas extremas, que tenta sempre abrir 

campo para o que não está no controle dos grandes fluxos.   

 Desta maneira, como parte do processo cartográfico de 

territorialização/linhas de fuga/reterritorialização, serão rapidamente apresentadas 

as características “maquínica” e “capitalística” da subjetividade bem como o seu 

processo de produção. Fundamentais para que se compreenda posteriormente em 

que sentido será tratada ou categorizada a produção de subjetividade 

proporcionada pelo contato com a tecnologia expressiva e sedutora dos video 

games.  

 
2.1 A subjetividade maquínica 
  

 Como foi visto, a subjetividade é produzida tanto por instâncias individuais, 

coletivas e institucionais (GUATTARI, 1992). É polifônica, no sentido de Bakhtin 

(1978/1988) e heterárquica, pois cada indivíduo e cada grupo social produzem 

seus próprios sistemas de modelização subjetiva.  

 Tendo como ponto de partida a fenomenologia de Husserl (1913), Deleuze e 

Guattari superam a tradição clássica que a concebe como um “em si”, que se dá a 

partir de uma experiência de interioridade, colocando-a na esfera da relação, que 

se dá no ato de captura do outro.   

 Outra característica que evidencia a sua qualidade maquínica é que ela é 

pré-pessoal, ou seja, é anterior ao indivíduo, não somente porque o seu sistema de 

modelização é trabalhado pela máquina lingüística, mas também por ser 

cartografada por diversas outras máquinas e modelizações individuais ou coletivas, 

como demarcações cognitivas, míticas, sensuais, rituais, sintomatológicas, bem 

como por dimensões abstratas, do devir, de intensidades afetivas, perceptivas 

(afectos e perceptos) e instintivas (o que Guattari e Deleuze chamam de 

animalidade ou devir animal).    

 Essa parte maquínica da subjetividade diz respeito a um funcionamento 

diagramático (automatizante) que atua em conjunto ou não com a máquina 

lingüística. Os diagramas podem ser entendidos como ícones de relação, como 

sugere a semiótica peirciana. Eles funcionam como a categoria matemática dos 

algorítimos e dizem respeito a formas de transmissão automáticas (inconscientes) 
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de elementos variados. Pode-se dizer que os diagramas são a base do 

funcionamento maquínico, ou seja, do funcionamento automático dos elementos no 

decorrer de uma evolução e de um contexto. Quando participam da manutenção de 

um determinado modelo social ou cultural, pode-se dizer que os diagramas têm 

embutidos em seus mecanismos, formas de saber, poder, disciplina e controle. 

Esse conceito terá uma importância decisiva para que se possa compreender 

posteriormente o poder de dominação que os video games exercem sobre seus 

usuários e a favor de quem essa pregnância concorre, ou seja, como esses 

diagramas automatizam (traduzem) relações entre o prazer de jogar, o 

desenvolvimento tecnológico e a lógica de mercado que rege o universo gamístico.  

 A imagem da máquina, portanto, tem a ver com um funcionamento, com 

uma produção constante e principalmente com seus automatismos (capacidades 

diagramáticas). Em si mesmas as máquinas não são nada, mas isso muda a partir 

do momento em que, movimentadas por essa força primitiva e elementar que é o 

desejo, adquirem capacidade de aglomerar-se, destruir-se e gerar novas máquinas. 

 Como se se reproduzissem em phyluns biológicos, estas máquinas 

desejantes não precisam ser necessariamente psíquicas e/ou individuais, mas 

também sociais: religiosas, culturais e tecnológicas. Nesse último caso, pode 

acontecer de se materializar na forma de Equipamentos Coletivos de Subjetivação 

(GUATTARI, 2006). Nesse sentido, dado o seu alcance massivo, os video games 

podem ser vistos como equipamentos desse tipo. 

 Além disso, tais máquinas podem tanto acoplar-se entre si politicamente em 

função de acúmulo de poder, concebendo as chamadas “realidades dominantes” 

ou sistemas semióticos dominantes (processo que será analisado no próximo 

tópico), quanto, pela sua própria qualidade autopoiética, restabelecer linhas de fuga 

contínuas dentro das mais diversificadas modelizações, inclusive as dominantes. 

Está-se novamente diante das potencialidades esquizo da subjetividade maquínica, 

as quais evidenciam a capacidade produtiva do desejo aliada à potência do caos 

ou ao processo incontrolável das relações hipercomplexas. 

 Em resumo, esta Máquina pode ser entendida como uma subversão do 

conceito de Estrutura em seu sentido tradicional, o qual segue uma lógica de auto-

sustentação e eternidade, onde os conjuntos discursivos se enquadram em 

coordenadas mais consistentes.  
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2.2 A subjetividade capitalística 
 

 Tendo se estabelecido em plena era pós-industrial, o conceito21 de 

subjetividade evidenciado por estes autores dialoga com o paradigma capitalista, 

considerado por eles uma realidade dominante dentre tantas outras anteriores e 

posteriores, com seus elementos básicos de auto-regulação e diagramatismos: 

consumo, equivaler generalizado, valor de uso e valor de troca, imposição de 

sistemas semióticos controladores, além de sua característica principal: a 

tendência intrínseca à evolução de sua sistemática dentro de um processo de 

padronização, serialização ou homogeneização dos modos de subjetivação e 

semiotização.  

 Preocupados com os efeitos deste paradigma sobre estes modos, os 

autores estabeleceram um conceito de subjetividade que gira em torno do 

capitalismo.  

 Desde “O anti-Édipo” (1972) há um esforço em explicar uma versão 

capitalista da subjetividade, ou o que eles chamam de subjetividade capitalística. 

Caracterizada principalmente por um tolhimento de linhas de fuga para universos 

sugeridos por outros modos de vida subjetiva, ela reside no movimento de 

territorializações-reterritorializações de enrijecimento, atrelando-se (e ganhando 

força) aos modos de produção material das realidades dominantes.  

 Essa subjetividade se forma a partir de discursos e fluxos (GUATTARI, 

2006) que estão nas bases dos processos de subjetivação das sociedades 

ocidentais atuais e seus sistemas representacionais hegemônicos. As experiências 

de subjetividade privatizada e individualizante simpáticas aos ideais neoclássicos 

                                                            
21A criação de um conceito se faz em função de um problema, não o caracteriza como entidade 
metafísica, nem como operador lógico, nem uma representação mental.  É um dispositivo, uma 
ferramenta, algo inventado, produzido, a partir das condições dadas e que opera no âmbito destas 
condições. Ele é traçado portanto, por um plano de imanência.  
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que agenciaram-se junto à idade moderna, foram influenciadas por modelizações 

históricas22 as mais diversas.   

 Neste caso, a partir do tolhimento das diversas linhas de fuga e da falsa 

promoção de novas possibilidades que escapem a sua lógica, o capitalismo, 

segundo Deleuze e Guattari gera uma esquizofrenização.  

 Muitos são os exemplos recentes das aparentes linhas de fuga oferecidas 

pelo capitalismo atual e “responsáveis” pelas reterritorializações da subjetividade 

capitalística: a) os movimentos de regionalização versus globalização, que podem 

proporcionar uma intercessão complexa e mais fluida entre o que é da ordem das 

tradições e o que é da ordem das inovações tecnológicas, b) as próprias 

tecnologias que apontam para uma autonomia e individualidade do ser, como se 

pode observar a partir da promoção dos mercados de nicho, mas que por outro 

lado, o tornam dependente de seus usos e promovem novos tipos de sociabilidade 

c) as possibilidades excessivas de consumo gerenciadas por um sistema da moda 

efêmero que eleva à exclusão social pelo não-consumo, d) a impossibilidade de 

preservar o meio ambiente, visto que ele impede a progressão dos modos de 

produção, e) a possibilidade de saltar da consternação à excitação a partir de 

práticas como a do zapping pelos canais de TV ou através dos links na tela do 

computador, dentre uma gama de exemplos.  

 É neste movimento excessivo do tipo prende e solta ou do tipo vai e vêm 

onde se estabelece a esquizofrenia, a qual, por sua vez, a partir de sua própria 

motricidade esquizo é capaz de oferecer linhas de fuga revolucionárias, ou seja, 

que desafiem os modos hegemônicos de semiotização e subjetivação. A 

subjetividade esquizo atua em “combate” contra o massificado, o enrigecido ou 

homogeneizado, estando a favor do que é da ordem de uma diferenciação.

 Resumidamente, a subjetividade capitalística atinge uma abrangência sem 

precedentes em diversas sociedades do mundo com suas próprias modelizações e 

sistemas representacionais. Assim, o modo de vida humano, induzido por esse 

grande sistema “existencial”, se refaz em diversos sentidos, atingindo impasses 

diante das desigualdades produzidas e da miséria e exclusão de uma considerável 
                                                            
22Para entender mais a respeito das modelizações subjetivas anteriores e que concorreram para o 
auge de uma subjetividade capitalística, consultar FIGUEIREDO, Luís (1992/2002). A invenção do 
psicológico: quatro séculos de subjetivação.  
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parte da população. O caráter militante do Anti-Édpo expôs a necessidade de uma 

nova articulação ético-política da subjetividade humana e das relações sociais. É 

por essa razão que Foucault, em seu prefácio23 o chamou de livro de ética. 

2.3 A produção de subjetividade 
  

 A perspectiva complexa de continuidade, movimento e processo infinito é o 

que está por trás do processo de produção de subjetividade. Ela é produzida 

seguindo fluxos maquínicos desejantes, sendo parte da realidade, inclusive a 

realidade social, e não apenas psíquica. Um dos seus princípios aponta: “a 

produção social é unicamente a própria produção desejante em determinadas 

condições”. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.374).  

 Isto quer dizer que a abordagem aqui considerada concebe a esfera social 

como produto do desejo numa composição co-determinada por diversificados 

agenciamentos: históricos, temporais, biológicos, etc.  

 O próprio desejo só pode ser compreendido, nesse sistema de pensamento, 

dentro de um determinado agenciamento, sobre um plano que deve ser construído, 

dizendo respeito às velocidades e lentidões entre os elementos heterogêneos que 

funcionam sob a forma deste agenciamento. Ele se refere, portanto, a algo que 

movimenta, que está por trás do movimento, como uma energia24 por trás do 

processo de produção de subjetividade. À parte os enrijecimentos teóricos, é nesse 

sentido relacional e contextual, que se buscará evidenciar as características de 

uma subjetividade especificamente gamer, nas amalgamações ou mediações que a 

tecnologia dos games é capaz de promover junto ao seu usuário.   

 Voltando ao tema do agenciamento, pode-se dizer que a sua “unidade” é 

um co-funcionamento, uma simpatia, uma simbiose de elementos heterogêneos. 

E também pode ser visto como um conjunto de afetos que se modificam e 

circulam num agenciamento simbiótico definido pelo co-funcionamento de suas 

partes heterogêneas. Esses agenciamentos, a partir de seus movimentos e 

                                                            
23Consultar Foucault (1977). Prefácio à edição americana: Introdução a uma vida não fascista.  

24 A palavra energia quando empregada é muitas vezes recebida com polêmica. Aqui, ela será 
emprestada do ponto de vista mais amplo da Física, como propriedade de um sistema que lhe 
permite realizar-se. No sentido esquizoanalítico pode-se entender como uma propriedade desejante. 
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políticas de conteúdos, fluxos e expressões produzem enunciados, com os quais 

estabelecem novas multiplicidades, territórios, devires, afetos e fenômenos.   

 Assim, funcionando sob o ângulo de sua própria produção, o desejo se 

constitui num sistema de fluxos a-signficantes, inconscientes, e só se tornará parte 

significante no campo social, só se materializará em agenciamentos coletivos, a 

partir de determinados maquinismos ou diagramatismos. O que quer dizer que 

funciona através de uma máquina produtora e reprodutora de fluxos, signos, 

imagens e palavras que podem se tornar máquinas sociais, fazendo funcionar 

assim, uma teia de pequenas e grandes máquinas, ou como os autores colocam: 

máquinas moleculares e máquinas molares que compõem um grande rizoma. 

 O desejo pode ser visto, portanto, como um processo que vetoriza uma 

coletividade, podendo transformar-se em acontecimento, em estado de coisa 

(como os objetos tecnológicos) e em estado de máquina social.  

 Desta forma, redefine-se a subjetividade como: 

 
[...] o conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais 
ou coletivas estejam em posição de emergir como território existencial 
auto-referencial, em adjacência ou em relação de delimitação com uma 
alteridade ela mesma subjetiva (...) Assim, em certos contextos sociais e 
semiológicos, a subjetividade se individua: uma pessoa, tida como 
responsável por si mesma, se posiciona em meio a relações de alteridade 
regidas por usos familiares, costumes locais, leis jurídicas... Em outros, a 
subjetividade as fez coletiva, o que não signifique que ela se torne por isso 
exclusivamente social. Com efeito, o termo “coletivo” deve ser entendido 
aqui no sentido de uma multiplicidade que se desenvolve para além do 
indivíduo, junto ao socius assim como aquém da pessoa, junto a 
intensidades pré-verbais, derivando de uma lógica de afetos mais do que 
de uma lógica de conjuntos bem circunscritos”. (GUATTARI, 2006, p.19-
20). 
 

 Assim, concluí-se que as diversas relações inter-subjetivas não se referem 

apenas à linguagem nem aos homens, mas às instituições entre si, às fruições 

estéticas que ganham uma relativa autonomia e atravessam as gerações através 

da arte, por exemplo, e outros elementos que podem ser vistos posteriormente 

como universos de referência, ou seja, sistemas de valor (ontogenéticos) com 

implicações sócio-culturais.  

 Esta abordagem da subjetividade (esquizo/capitalística) e de sua produção 

que afeta e é afetada pelos campos social e tecnológico será útil para que se possa 

compreender em que aspectos e com que características os video games - esses 
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objetos de comunicação mediadores e produtores de sociabilidades coletivas - se 

consagram enquanto tecnologias subjetivantes ou máquinas desejantes, e neste 

sentido, em que nível atuam na vida de seus usuários, contribuindo ora para a 

produção de uma subjetividade esquizo ora reproduzindo elementos de uma 

subjetividade capitalística.   

 O pensamento de Guattari e Deleuze, ao apontar para a fugacidade e 

efemeridade de uma subjetividade que se transforma e desdobra infinitamente, 

com especial respeito e atenção ao papel das tecnologias expressivas nesse 

processo, embora formulado pouco antes da sociedade chegar ao nível de 

complexidade que atinge atualmente – devido à velocidade da evolução informática 

e sua intricada relação com a globalização econômica – oferece ferramentas 

viáveis a um estudo acerca da produção subjetiva gamer. 

 Nesse sentido, os video games e seus usuários – através do recorte sócio-

cultural que promovem - são encarados como uma janela ou um instrumento que 

aponta para os paroxismos de um determinado tempo. Podem funcionar como 

tipos e objetos ideais para uma compreensão mais ampla das relações que surgem 

entre o subjetivo e o material, ou como os campos afetivos mobilizam a sociedade, 

bem como fazer entender a reação desses campos à interferência de uma mídia 

semiótica e computacional.  
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3.0  O VIDEO GAME COMO MÁQUINA DESEJANTE 
  

 Neste capítulo será apresentado um quadro geral da pesquisa sobre os 

video games, principais campos e definições. Em seguida será realizada uma 

articulação entre a teoria da subjetividade e esta tecnologia, chegando-se à 

abordagem que será aquela considerada para toda pesquisa. Trata-se, portanto, da 

elaboração de uma perspectiva sobre os video games. Perspectiva essa 

epistemologicamente assentada sobre um conjunto virtual de hipóteses mais que 

sobre um conjunto científico de possibilidades. 

 Nos próximos tópicos, a medida que houver a apresentação dos diversos 

pontos de vista sobre video games, os conceitos inerentes a estas abordagens 

demandarão uma especial atenção, visto que estarão presentes, como referenciais 

teóricos para todo o texto da dissertação.  

 

3.1 Uma abordagem múltipla dos video games 
  

 Os video games são objetos da comunicação quando mediam relações e 

promovem formas de sociabilidade. Essa perspectiva não se restringe apenas aos 

jogos jogados on-line, mas também aqueles que são jogados em casa, no modo 

single player, no sentido de que são mídias semióticas consumidas em escala 

global, e que se tornam consequentemente interesse comum entre seus usuários. 

Entretanto, para que essa perspectiva fique suficientemente clara, é necessário 

realizar um mapeamento científico do objeto.  

 A discussão acerca dos video games começa com as várias formas como a 

tecnologia é abordada e mesmo escrita. “Videogames”, “video games”, “jogos 

eletrônicos”, “jogos de vídeo” ou “jogos computacionais” são palavras que 

geralmente tratam da mesma coisa: uma tecnologia cuja característica básica 

refere-se a um sistema de participação interativa do usuário com o conteúdo que 

está sendo apresentado na tela da TV, no monitor do computador ou no visor do 

celular. São compostos por um suporte material, plataforma ou hardware como o 

console (máquina que se acopla à TV) o computador ou os arcades (sistemas que 

integram tela e comandos, comuns em parques de diversão e que são confundidos 

com os fliperamas).  
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 Como indica Jesper Juul (2005), o termo video game poderá ser visto nesta 

pesquisa como um “guarda-chuva” (p.vii) ou uma palavra que recobre todas 

aquelas que se referem às várias plataformas: PCs, consoles, arcades etc.  Bem 

como aos softwares jogados nessas plataformas, e sua diversidade de gêneros, 

que serão chamados também de games, “títulos” ou mesmo “jogos eletrônicos”. – 

Nesse sentido, o contexto em que se encontrar a palavra esclarecerá de qual 

desses elementos está-se tratando especificamente.  

 Esta diversidade de palavras para tratar da mesma tecnologia reflete a 

descontinuidade e a freqüente mutação dos estudos sobre jogos, apontando 

também para a sua interdisciplinaridade: psicologia, ciências cognitivas e da 

computação, design, estética, educação, narratologia e semiótica... Cada uma das 

disciplinas com um aspecto dos video games para dar conta.  

 Os estudos acadêmicos sobre essa tecnologia que eram esporádicos na 

época de seu surgimento, no final dos anos 1950, vão ganhar relevância científica, 

com a sua popularização entre os usuários e sua identificação como nova mídia, 

culminando em campos específicos de estudo como os Game Studies25 (2001), e 

de associações dedicadas a sua investigação como a Digital-Games Research 

Association (DIGRA) 26.  

 Tais discussões acadêmicas refletem o atual estado de euforia deste campo 

como explica Teixeira (2007, p.280):  
 
[...] Por um lado este novo campo dentro das Ciências da 
Comunicação e da Cultura desenvolve-se em estreito diálogo, e, 
mesmo em alguns aspectos, comparativamente com o estudo dos 
Novos Media, sendo historicamente paralelo ao desenvolvimento 
da e-cultura e cultura digital (sobretudo a partir dos anos 50); por 
outro, à semelhança do que aconteceu em outras áreas do saber, 
partindo do confronto com as análises narratológicas, procura a 
sua especificidade metodológica, disciplinar e científica na 
consideração de novas categorias, fenomenologicamente 
consideradas, nomeadamente de experiência de "jogabilidade" e 
"mediação.  

 

 
 
                                                            
25 www.gamestudies.com  

26 www.digra.org 
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3.1.1 As diversas abordagens  
  

 Os narrativistas abordam os video games como extensões da narrativa 

literária e/ou cinematográfica. Eles são representados em sua maioria por 

estudiosos da literatura e da semiótica e remontam seus estudos à poética 

aristotélica, ao formalismo russo de Propp, o estruturalismo francês (Barthes) e 

pós-estruturalismo, a partir da análise de narrativas interativas e hipertextos. 

Termos como “narrativa interativa” são usados tanto para dar conta de hiper-

ficções (web-based ou não) quanto video games.  

 Murray (2003) assume que estes jogos precisam de um vocabulário distinto 

da terminologia narrativa, embora coloque que jogar, representar e contar histórias 

estejam intimamente ligados. Como professora de ficção interativa do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ela entende os video games como um 

tipo de ciberliteratura (p.24) que conta uma história multiforme, que se bifurca 

constantemente e que tem na tecnologia da computação um grande suporte 

material para promover a sensação de imersão. Murray popularizou este termo, 

que trata da experiência de ser levado para um lugar simulado a partir de estímulos 

sensorialmente experimentados. Mesmo assim a autora expõe que a linguagem 

nos video games têm mais uma função instrumental do que a de transmitir 

emoções complexas. 

 No Brasil abordagens sobre esta tecnologia surgem nos textos de Renata 

Gomes e Lucia Santaella. Gomes (2003) afirma que os games, apesar de 

estenderem em vários aspectos a linguagem cinematográfica e manterem uma 

intersemiose constante com o cinema, estão se consagrando como formato 

narrativo autônomo, e são em si representantes paradigmáticos da narratividade 

durante a era digital. Santaella (2007) lança a hipótese de que os games funcionam 

como exemplos extremos de uma indexicalidade interna. Isto quer dizer que, 

durante uma partida em que o jogo vai se realizando, o “estado inicial, até certo 

ponto, antecipa o estado subseqüente e este último mantém a memória do estado 

anterior, e assim sucessivamente” (p.435). O que aponta para uma auto-

referencialidade, ou que o sistema se refere a si mesmo e se basta para se 

desenvolver. 
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 Os ludologistas, por sua vez, tendo como referenciais teóricos autores como 

Johan Huizinga (1950) e Roger Caillois (1961), podem ser vistos como aqueles que 

estudam jogos em geral. Embora o termo ludologia não seja novo, ele foi tomado 

por estudiosos dos video games que se contrapunham a sua visão como extensão 

da narrativa. Eles fazem parte dos Game Studies, campo emergente do estudo dos 

video games que vem se desenvolvendo desde o final dos anos 1990, com o 

lançamento do livro de Espen Aarseth (1997) Cybertext: perspectives on ergodic 

literature27, e que se consolidou com o lançamento do primeiro número da revista 

on-line Gamestudies em 2001 após conferências e workshops internacionais. 

 Frasca (2003), pesquisador dos Game Studies, apresenta o jogo eletrônico 

como simulação28 e sendo assim, como alternativa a sua visão como 

representação ou narrativa. Embora a simulação seja tão antiga quanto estes, a 

capacidade de simular situações e ambientes complexos foi potencializada com a 

invenção do computador e da interface gráfica para o uso de experimentos 

científicos. O efeito de antecipação, de real e da experiência em si, são intenções 

da simulação, que busca modelar um sistema, através de outro sistema diferente, 

mantendo algumas características do comportamento do sistema original. Assim, 

de acordo com um conjunto de condições, este modelo reagirá a alguns estímulos 

(inputs no joystick ou dataglove, a exemplo dos games).   

 Para Frasca, enquanto a representação exige uma narratividade para 

estruturá-la, a simulação, antes de qualquer narratividade, precisa copiar ao 

máximo modelos comportamentais de um sistema original (ex: movimentos-

conseqüências verossímeis desses movimentos). Segundo o autor, ainda, 

enquanto a narrativa tem uma seqüência determinada de eventos convergentes a 

uma predestinação, a simulação exige a repetição de regras comportamentais 

incorporadas, que podem ou não ser dotadas de uma narratividade, como acontece 

aos RPGs On-line e outros jogos de personagens ou aventura, onde narração e 

simulação se interpenetram.   

                                                            
27Algo como Cibertexto: perspectivas em literatura ergódica (tradução nossa).  

28O termo “simulação” é tomado nesse sentido como tecnologia antes de qualquer aprofundamento 
crítico sobre o termo. A despeito da importante discussão de Baudrillard (1991/1997) sobre a 
simulação como elemento que estende o virtual e determina uma “desertificação” (p.24) do espaço 
real, Frasca o toma a partir de uma ótica meramente tecnicista.  
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 Aarseth (1997) coloca que os video games são cibertextos ou textos 

eletrônicos com características artísticas e estéticas específicas. Mais do que uma 

seqüência de signos, eles se comportam como máquinas geradores de signos 

calculados e controláveis. São, portanto, parte da chamada “literatura ergódica”29, 

ou seja, um texto que, diferentemente do modelo literário clássico, demanda um 

determinado esforço somático para se realizar, um esforço não-trivial (non-trivial) 

que acontece através de interfaces de interação como o joystick, e que enviam 

respostas ou feedbacks.   Não há somente um semiose entre jogo e jogador, mas 

uma participação física na história. 

 Jesper Juul (2005) aborda os video games como parte de uma ecologia 

geral dos jogos30 com regras reais em mundos ficcionais ou não, que serão 

explorados ou manipulados. O seu conceito de ficção não se confunde com o de 

narração, pois segundo ele, a ficção não tem obrigatoriamente uma seqüência de 

eventos, não sendo sempre uma estória que se possa contar. Ele entende que a 

idéia de se ver video games como narrativa depende na verdade do significado que 

se dispõe desse termo31. Segundo ele os video games são uma combinação de 

regras e ficção. Regras são descrições definidas do que se pode e não se pode 

fazer em um jogo, elas promovem desafios que o jogador deve gradualmente 

aprender a dominar. A ficção, por sua vez, é ambígua e subjetivante, onde o jogo 

pode projetar mundos ficcionais mais ou menos coerentes que o jogador possa 

imaginar.  

 A idéia de jogos como mundo a ser explorado é trazida também nas 

concepções de Jenkins e Füller (1995). Concepções que vêm sendo largamente 

aceitas por outros estudiosos porque não aplica teoria literária aos jogos de 

                                                            
29 Esta expressão será outras vezes articulada à concepção de video games desta dissertação.  

30Segundo Juul (2005, p.36), um jogo possui seis características: regras, resultados ou 
conseqüências variáveis e quantificadas, valorização do resultado, esforço do jogador e sua fixação 
no resultado, conseqüências negociáveis, ou seja, com ou sem conseqüências para a vida real.    

31Juul (2005, p.156-157) expõem alguns significados de narrativa para compará-los entre si na sua 
teoria: Narrativa como a apresentação de um número de eventos (BORDWELL, 1985), ou como 
uma seqüência predeterminada de eventos (BROOKS, 1992), como um tipo específico de 
seqüência de eventos (PRINCE, 1987), como um tipo de tema específico, cujas entidades são 
humanas ou antropomórficas (GRODAL, 1997), como um tipo de conjunto ou mundo ficcional 
(JENKINS, 2003), como uma forma de “fazer sentido” do mundo.  
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computador e se concentra na seqüência temporal de eventos individuais para a 

organização espacial do jogo, revelando-se uma mídia capaz de contar histórias a 

sua maneira, ao mesmo tempo em que estabelece relações (econômicas, sociais e 

culturais) com outras. É sobre o que Jenkins (2003) discorre no livro Transmedia 

storytelling, onde lança uma perspectiva ampla de que os jogos são parte de um 

complexo de transmídias, ou seja, parte de um movimento de convergência 

econômica e social32. Nesse sentido, o conteúdo de um jogo pode se mover, não 

só de mídia para mídia, como para outros campos como o ramo de brinquedos e 

alimentos. O transmidiático aponta, portanto, para uma convergência econômica, 

no sentido de uma integração horizontalizante da indústria cultural. Os aspectos 

sociais e econômicos dessa convergência relacionam-se às práticas de consumo 

desses produtos, que podem ser vistas como ativas e abertas. Uma outra opinião 

de Jenkins, que se refere especificamente aos jogos eletrônicos, diz respeito ao 

potencial dessas tecnologias como máquinas de ensinar.  

 Partindo de uma perspectiva semiótico-cibernética, Julian Küklich (2003) - 

autor dos Game Studies - aposta no papel do jogador para a experiência do jogo 

antes de qualquer outra coisa. Ele aponta que a similaridade básica entre games e 

literatura é a interação de sinais (ou semiose) que há entre jogo e jogador, como 

acontece entre os leitores e os textos tradicionais. Seu ponto de vista textual não 

exclui a importância do lúdico e do midiático nos video games, considerando-se 

que a sua abordagem teórica é um híbrido entre a semiótica e a cibernética de 

segunda ordem, surgindo dessa forma como ponto de conciliação entre 

narrativistas e ludologistas. Segundo ele (p.4) “Isso se tornou possível não somente 

pelo fato dos jogos de computadores serem mais ‘literários’ que o xadrez, o poker 

ou o futebol, mas também pela recente inflação do significado do termo ‘texto’” 

(tradução nossa).   
 
 
 

                                                            
32 Jenkins (2001) no texto Convergence? I diverge, discorda que haja uma convergência midiática 
total. Neste sentido, está havendo convergências que apontam na verdade para a característica 
“trans” e fragmentada das mídias, ou seja, daquilo que se refere ao seu consumo e apropriação 
cultural.  
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3.2  Video games como máquinas comunicacionais 
  
 Tendo em vista todas as definições anteriores, e considerando-as em seus 

aspectos funcionais a essa pesquisa, é primeiro como meio de comunicação que o 

video game será considerado aqui. Essa é uma perspectiva abrangente, como o 

próprio campo da Comunicação, porque não exclui esta tecnologia como objeto 

cultural, técnico ou cibernético, bem como não o excetua como mídia semiótica, ou 

seja, (re)produtora de sentido. Assim, entendê-la como uma mídia através da qual 

se estabelece um processo comunicativo é pressupô-la consequentemente do 

ponto de vista de sua multiplicidade.  

 Entretanto, uma forma de entender o video game como instrumento de 

comunicação de fato - sem que obrigatoriamente se esteja tratando de jogos on-

line - é a sua condição cibernética. Tanto no homem quanto na máquina e na 

relação estabelecida, verifica-se a presença de controle, organização comunicativa, 

reprodução de sinais, feedback, além da  exposição de alguns dos princípios, tanto 

da primeira quanto da segunda cibernética, como por exemplo: 

 
Princípio da Reflexividade (HAYLES, 1994) que dita que o movimento através do qual 
aquilo que foi usado para gerar um sistema se torna, com uma mudança de perspectiva, 
parte do sistema que ele gerou.  
 
Princípio da Circularidade, ou causalidade circular (VON FOERSTER, 1960) que indica 
que as relações entre os elementos do sistema são interativas à medida que aquilo que se 
troca é fruto das interações prévias entre os sistemas e os subsistemas e entre os vários 
subsistemas. 
 

 
 

Figura 1: Os princípios da reflexividade e da circularidade ajudam a entender - na troca de fluxos e 
informações - que a diversão e mesmo o sentido de jogo partem de uma condição cibernética 

evidente.  
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 A cibernética (WIENER, 1948) observa o homem (corpo e mente) e a 

máquina como redes comunicacionais que, para manterem uma comunicação bem 

sucedida, devem reproduzir sinais de forma acurada. Entendidos dessa maneira, 

com esta característica comum, torna-se evidente que homem e máquina têm 

capacidade de comunicar-se entre si.  
 Nesse sentido, a visão de video games que se toma como ponto de partida, 

entra em acordo com aquela proposta por Küklich (2002) que vê esta tecnologia 

como um sistema cibernético imersivo e interativo de segunda ordem. Ou seja, 

considera-se o princípio da reflexividade como base da relação de comunicação, 

em que a idéia de observar um jogo necessariamente acarretará influenciá-lo. É o 

que será explicado no tópico seguinte.  

 

3.2.1 A teoria da viabilidade e contato entre jogador e video game 

  

 Embora participe de um sistema cibernético que demandará uma atividade 

e um controle específico da parte do usuário para que tenha uma continuidade 

formal, o primeiro impacto com os video games é paradoxalmente uma 

experiência de construção e mediação altamente subjetiva.  

 Nesse sentido, aporta-se na teoria de Küklich (2003), quando ele adapta o 

modelo da viabilidade presente no discurso filosófico de Ernest von Glasersfeld 

(1970)33 - construtivista radical e teórico da cibernética de segunda ordem – para 

explicar a relação de comunicação e controle circular entre jogador e video 

games.  Segundo von Glasersfeld, a viabilidade aponta em primeiro lugar para 

uma sensação estabilizada pela percepção. Esta sensação pode ou não estar 

vinculada à realidade, dizendo respeito primeiro a uma autopoiése, que numa 

descrição simplista, pode ser entendida como uma “corrida” do organismo pelo 

seu próprio equilíbrio interno.   

 No que toca os video games, isso significa que o jogador não 

necessariamente ganha acesso às regras implícitas do jogo por meio do ato de 

                                                            
33Ver Von Glasersfeld, Ernst (1985).   
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jogá-lo segundo as prerrogativas da máquina, mas antes, acha uma maneira, ou 

melhor, torna viável uma interação que para ele faz sentido junto ao jogo, não 

importa quais regras foram anteriormente codificadas por seus designers. Neste 

sentido, para viabilizar um contato com a tecnologia, por meio de tentativas e 

erros, o jogador achará maneiras de interagir vinculadas a experiências anteriores 

e particulares, que poderão ou não alinhar-se à lógica do jogo. Este é sempre o 

passo primário de um jogador frente a um video game, e que aponta para uma 

primeira forma subjetiva de contato: como tornar viável essa interação?  

 

[...] O conceito de viabilidade é frequentemente explicado a partir da 
metáfora do homem cego que tem que atravessar uma floresta todos os 
dias. Inicialmente, ele vai topar nas árvores freqüentemente, mas dia 
após dia ele vai aprender a evitá-las, porque ele vai ter criado um mapa 
mental da floresta [...] Não é necessário ao mapa representar árvores. 
Não obstante, essa representação do mundo externo prova-se viável ao 
homem cego porque o habilita a achar o seu caminho através da floresta. 
O jogador de video games aprende a navegar através do código do jogo 
de uma maneira similar, embora não necessariamente tenha que colocar 
ali os olhos (KÜKLICH, 2003, gamestudies.com, vol. 2, tradução nossa). 
 

  
 Isso torna evidente, segundo Küklich, que os video games são máquinas 

não-triviais; o seu processo de uso leva a resultados não previsíveis, que exigem 

um constante resgate de experiências do passado antes que se façam as 

necessárias predições ao seu uso. Essa teoria entra em acordo com a idéia de 

Aarseth (1997) acerca da literatura ergódica: o esforço não-trivial que faz retornar 

outputs imprevisíveis, ainda que os inputs sejam os mesmos.  

 Nessa lógica, uma partida bem sucedida será aquela que dê a sensação no 

jogador de que sua interação com uma máquina não-trivial se efetue a partir de 

algumas características triviais (automáticas).  A medida que se subordina a lógica 

algorítimica do jogo, a forma de jogar do usuário vai cada vez mais automatizando-

se, no sentido de que a sua viabilidade, sua experiência particular vai cedendo 

território a uma forma diagramática de entretenimento. A jogabilidade, enquanto 

coordenação sensório-motora atravessa um processo de cibernetização.  

 Em torno desse modelo de interação que se fundamenta a partir de uma 

desterritorialização do sujeito (enquanto usuário que porta uma subjetividade 

específica) em função da reterritorialização de um modelo algorítimo é que se 
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desenvolve o ato de jogar. O princípio da viabilidade indica simplesmente que 

cada jogador entra em contato com o jogo segundo seu próprio sistema de 

significações e intensidades, antes de adaptar-se às suas regras e jogá-lo 

direcionando-se por elas. O que se dá num tipo de encontro ou interconexão entre: 

 

a) A interação num sentido cibernético de segunda ordem: que atua na base e 

suporte de como e o quê se joga; 

b) A imersão sensorial, mental e subjetiva - perceptiva, afetiva e 

existencializante - junto à tecnologia.     

 
3.3 O video game a partir de uma abordagem esquizo  
  

 A cibernética de segunda ordem, a partir do princípio da viabilidade de Von 

Glasersfeld, levou Küklich (2003) a estabelecer a definição de video games como 

máquina comunicacional, através da qual há uma troca acurada de sinais 

(cibernética) e signos (semiótica).  Esta é a prerrogativa para que se entenda esse 

processo comunicativo como um espaço de intercessão34, o que significa dizer, 

espaço de experiência, de criação e de configuração de territorializações e 

desterritorializações subjetivas. 

  A “filosofia das máquinas” de Deleuze e Guattari, a qual situa as máquinas 

técnicas como verdadeiras materializações sociais de fluxos desejantes, permite 

que o video game seja abordado como um vetor tecnológico para a produção de 

subjetividade, seja ela capitalística ou esquizo. Esses pequenos aparelhos 

domésticos que os adultos por muito tempo acreditaram serem brinquedos infantis 

inexpressivos se inserem numa ecologia de diversificadas máquinas desejantes, 

sejam elas simbólicas, tecnológicas, imaginárias, lingüísticas, etc. Entretanto, o 

controle que exerce sobre aquele que joga, altamente intencional e sensorialmente 

materializado, tem uma capacidade espacial e temporalmente acelerada de 

                                                            
34 O espaço de intercessão, baseado na fenomenologia de Husserl, como aquele que se 
estabelece no processo de experiência e de criação dado sempre a partir do contato com o 
outro. Gallo, S. 2008 (informação verbal).   
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desterritorializar sua subjetividade, enquanto automatiza as suas ações e organiza 

ciberneticamente parte de sua produção desejante segundo uma lógica interna 

algorítimica, como foi rapidamente evidenciado no tópico anterior.  

 Do latim, vector quer dizer em português “condutor” e é empregado na física 

como símbolo | | para representar a intensidade, a direção e o sentido de uma 

grandeza física. No caso esquizoanalítico, o verdadeiro uso da palavra não recairá 

sobre a sua função física autêntica, mas sobre ele enquanto elemento ilustrativo. O 

vetor é utilizado, portanto, como uma imagem epistemológica com intenção 

didática. Nesse sentido, os video games, enquanto máquinas computacionais, e os 

jogos com seus roteiros cada vez mais desenvolvidos e sua tecnologia cada vez 

mais imersiva, tornam-se condutores declarados dos modos de semiotização e 

subjetivação do usuário.  

    

3.3.1 O video game como diagrama de controle 
  
 Quando se joga, o prazer ou entretenimento que está em constante 

negociação, não é conduzido e controlado por aquele dispositivo técnico somente, 

mas por tudo a que ele remete: um conjunto de elementos que tocam a própria 

lógica capitalística desterritorializada em seu interior.  

 Revelando-se um produto bem sucedido do modo de produção material 

contemporâneo, esta tecnologia pode ser encarada como um brinquedo 

sintomático do que Deleuze (1992) chama de sociedade de controle35. No sentido 

de que as informações trazidas pelos video games funcionam a favor do mercado 

mundial, que constitui, por meio de fluxos desterritorializados, uma forma primordial 

de controle social e subjetivo, capaz de ordenar as multiplicidades humanas, por 

meio de uma distribuição e definição de singularidades, em que a sujeição 

cibernética às tecnologias da informação exercem um papel fundamental de 

“enquadramento” ou mesmo “apagamento” interminável da subjetividade. Esta 

atividade de entretenimento contemporâneo, maciçamente realizada, passa pelo 
                                                            
35A sociedade de controle faz prosseguir a sociedade disciplinar foucaultiana. No seu caso os 
dispositivos disciplinares tornam-se mais fluidos e se expandem através das redes de informação.  
Os mecanismos arquiteturais de instauração de uma lógica interna de confinamento são 
automaticamente (diagramaticamente/abstratamente) introjetados via maquinismos virtuais. Ver 
Deleuze (1992). 
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crivo de um automatismo da experiência com o jogo que pode conformar o usuário 

a relações sociais regidas pelas leis de um mercado das informações. 

 Nesse sentido, controlar e ser controlado em nome da satisfação, do prazer 

ou do passatempo, soa mais que uma atividade sensório-motora.  O processo 

comunicativo originado a partir da relação com os video games parece refletir uma 

superposição de mapas e uma disposição de forças altamente integrada aos 

objetivos das corporações produtoras de consoles e jogos. Associada à satisfação 

que surge de uma vitória ou de um objetivo alcançado no jogo, existe o apelo do 

consumo, dirigido por uma intricada relação entre aprimoramentos tecnológicos de 

consoles, interfaces de interação e enredos do tipo to be continued que remetem a 

novas sensações e novos desafios. Todo esse conjunto de elementos capitalísticos 

é traduzido para dentro do jogo, dentro do canal de entretenimento que estabelece, 

e dali, é sensorial e inconscientemente assimilado e acomodado pelo usuário.  

 A lógica algorítimica que atua sobre a concentração do usuário e o conduz a 

satisfações e frustrações ciberneticamente intencionadas permite representar esta 

tecnologia por meio de um diagrama de controle.   

 O conceito de diagrama, em esquizoanálise, é complexo e extenso. Por isso, 

optou-se por trabalhar com o conceito sugerido posteriormente por Guattari (2005), 

o qual diz respeito há formas de relações desterritorializadas entre diferentes 

sistemas, como um componente de passagem (ou interface) que automatiza a 

relação e a comunicação entre os elementos desses sistemas.   

 O diagrama que Guattari desenvolve a partir da concepção peirciana é um 

ícone de relação, que, dentro de seu próprio funcionamento, liga ou traduz um 

sistema ao outro, funcionando no sentindo de organizar espaços e percursos que 

lhe são inerentes. As relações automáticas entre os diversos sistemas: social, 

tecnológico, simbólico, etc, podem acontecer por meio de diagramatismos, ou seja, 

relações de passagem. No caso dos video games, ele funcionará como uma 

intercessão controladora e organizadora que se faz entre: a) a lógica do mercado 

que rege essa indústria; b) a evolução tecnológica que a sustenta e é ao mesmo 

tempo patrocinada por ela e c) o prazer proporcionado pelo entretenimento. 

 Nesse sentido, vale reforçar que o “poder dominador” (TURKLE, 1988) que 

os jogos eletrônicos exercem sobre os jogadores (que não são apenas crianças 

como sugere o próprio estudo de Turkle) não tem a ver com a idéia de que são 
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impossíveis, difíceis ou complexos. O nível de envolvimento que eles exercem se 

deve ao grau e a natureza da interatividade36, com seus elementos que contribuem 

para a diversão e para o “aprisionamento” do jogador: como ele interage com o 

mundo do jogo e como esse mundo responde às suas escolhas (JUUL, 2005, 

p.87), e dentro desse grau de envolvimento, proporcionar verdadeiras experiências 

de desligamento da realidade convencional (o que aponta para sua possível 

característica esquizo).  

 Os designers de softwares de jogos trabalham com conceitos técnicos 

relevantes à sua conduta “sedutora”. É necessário trabalhar com o grau de 

expectativa, ansiedade e probabilidade de resolução de problemas dentro de um 

canal especificamente pensado: exatamente os elementos que ilustrarão o 

diagrama de controle.  

 A diversão da interatividade é o grande diferencial dos video games, ou seja, 

tornar a interação satisfatória parece ser o maior desafio para os criadores de jogos 

eletrônicos. Juul (2005) associa o nível de diversão dessa interatividade às regras 

intrínsecas ao funcionamento e continuidade do jogo. Estas regras são conjuntos 

de instruções, que, sendo seguidas, organizam ações que fazem sentido para o 

jogo. Nos video games as regras são seus algoritmos. 

 O entretenimento só será viável se estiver dentro de um determinado canal 

de fluxo. E, embora os limites desse canal estejam diretamente relacionados com o 

repertório de experiências de cada jogador, sua estrutura será basicamente a 

mesma para todos os jogos. Refere-se a um trabalho de diversão mental que 

envolve uma estética de desafios e conquistas.  

 Escolheu-se aqui representar o diagrama de controle através de uma 

imagem. Ele será representado pelo canal de fluxo que se estabelece na interação 

entre o modo de operação algorítimico do jogo e o modo de operação 

“algoritimizado” da experiência do usuário, automatizado pela experiência subjetiva 

junto à tecnologia. 

 Esse canal de fluxo pode ser ilustrado a partir da apropriação da teoria do 

flow framework do psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihaly (1990). Nela, ele 

sugere um fenômeno chamado fluxo, o qual acontece quando o envolvimento de 
                                                            
36O fator da imersão é particularmente importante para que se entenda esse “grau de 
interatividade”. Ele será melhor explorado no capítulo 4, item 4.1. 
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um indivíduo com uma determinada atividade se torna tão intenso que acaba 

gerando uma satisfação mental cuja manutenção e continuidade se dá através de 

desafios que possam ser conquistados não tão facilmente, nem tão dificilmente, 

mas na medida de sua possibilidade. É o que os designers buscam realizar no 

processo de confecção dos jogos.  

 Essa teoria e o gráfico representativo do quadro de fluxo podem descrever 

de que maneira o jogo se torna tão atrativo e dominador, ao mesmo tempo em que 

ilustra a idéia dos video games como diagramas de controle, ou seja, máquinas 

que, dentro de seu próprio modo de operação ou sistema algorítmico de regras, 

automatizam, através do objetivo que propõem atingir, um tipo de experiência 

mental e subjetivante co-determinada pelo seu funcionamento.  

 O sucesso de um jogo, tanto no sentido da jogabilidade quanto no sentido 

comercial do consumo, estará representado pelo controle que ele exerce sobre a 

experiência que se tem junto a ele e a industria que o promove.  É o que ficará 

evidente na fala de alguns informantes.  

 A imagem do quadro de fluxo de Csikszentmihaly exposto a seguir, ajuda a 

entender sua utilização como representação do diagrama de controle.   

 

  

 
Figura 2: o canal de fluxo de Csikszentmihaly. 
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 Para que um jogo se torne divertido e prazeroso é necessário que se defina 

dentro de uma determinada estrutura, ou o que se pode chamar de quadro de 

fluxo. Ao viabilizar a sua experiência junto ao jogo, o usuário comporá com este 

diagrama um canal de fluxo, através do qual experimentará desafios passíveis de 

serem conquistados, mesmo que ele, a princípio, não tenha repertório ou 

competência para de fato conquistá-lo. No espaço que o canal estabelece, o fluxo 

indica que um bom jogo ou uma boa partida leva o jogador do nível da apatia ao de 

alta performance, embora, a depender do contexto de cada um - ou seja, da 

viabilidade estabelecida - a apatia possa se torna tédio caso as conquistas sejam 

fáceis demais, bem como se tornar uma experiência extremamente ansiosa e 

desconfortável (se os desafios forem excessivamente difíceis).  

 Um canal de fluxo que garanta uma boa partida e consequentemente uma 

experiência satisfatória com os jogos deve se concentrar na idéia de que tentativas 

seguidas de erros viabilizarão uma conquista, e que esta conquista não se 

prolongará porque um novo desafio será imediatamente lançado, preferencialmente 

num grau que continue dentro da lógica progressiva do canal de fluxo e das 

mudanças de estado do jogo.   

 O que se quer fazer entender é que há na atividade de jogar uma constante 

demanda por um tipo de configuração, formatação ou co-determinação da 

experiência virtualmente designada por esse diagrama de funcionamento. Toda a 

experiência anterior do jogador, que será o meio pelo qual ele manterá um contato 

primordial com aquela tecnologia, passará pelo “filtro” desse diagrama. A 

subjetividade produzida (ou a experiência “informal” apontada por Juul) será de 

alguma maneira, (embora não necessariamente determinada) atravessada por um 

sistema de intencionalidades que se concentra inteligentemente no diagrama.  

 

3.3.2 O video game como máquina esquizofrenizante  
 

 A experiência subjetiva e física proporcionada a partir da inteligência artificial 

dos video games mantém uma relação diagramática com a indústria do 

entretenimento e suas diretrizes mercadológicas, concorrendo para uma 

homogeneização das formas simbólico-inconscientes na própria fruição com o jogo 
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e se revelando parte dos modos de operação da chamada subjetividade 

capitalística.  

 Entretanto, os video games podem ser vistos como máquinas esquizo 

quando, mesmo posicionados dentro de um sistema tecnológico/mercadológico 

desmaterializado permitem que seus processos diagramáticos sejam liberados da 

influência dos modelos mais redundantes, fornecendo vias para experiências que 

não estão obrigatoriamente submetidas à lógica do mercado.   

 Estas vias se configuram nas potencialidades de abertura para experiências 

que estas máquinas proporcionam. Tais condições de produção esquizo (linhas de 

fuga) estão atreladas às possibilidades da fruição sensível, imaginária e individual 

que os jogos proporcionam, além do envolvimento intenso (do tipo 

experiência/limite), que o seu uso “alucinado” pode oferecer.  

Assim, tem-se de um lado um processo de experiência criativa (na 

vetorização de uma subjetividade esquizo) de ordem estética, de devires e 

intensidades, não ciberneticamente subordinados, e de outro uma reprodução de 

fluxos desejantes que se atualizam em subjetividade capitalística, ou seja, território 

atrelado ao estabilishment das grandes corporações globais produtoras de 

consoles (Sony, Nintendo, Microsoft) e do próprio conteúdo de alguns jogos, 

semioticamente subservientes a um esquema de produção direcionado a uma 

homogeneização universalista da subjetividade via consumismo.  

O video game é, portanto, uma máquina resultante de um certo plano de 

imanência, onde, a sua consistência subjetiva de produção está articulada a sua 

produção material.  

Considerando-o como vetor tecnológico, e não apenas como um vetor 

simbólico está-se considerando ao mesmo tempo a sua condição técnica e 

material, bem como a sua dimensão cibernética interna de controle e inteligência 

computacional. 

A multiplicidade dessa perspectiva se deve tanto ao método/práxis 

empregado para se chegar a ela, quanto à proposição de autores como Küklich, 

que se colocam entre a ludologia e o narrativismo nos Game Studies. Para ele, 

tanto Aarseth quanto Janet Murray são autores fundamentais para a compreensão 

atual desta tecnologia e deste fenômeno, e não necessariamente opositores 

teóricos.  
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O próximo capítulo, uma metamodelização do ato de jogar, explicará de 

forma específica, teórica e empiricamente, o que é este vetor tecnológico de 

subjetivação: para alguns uma mídia, uma brincadeira ou um jogo e para outros um 

universo de referência central para toda uma cultura geek ou gamer.  

Nesse sentido, para se encarar a abordagem do video game como vetor 

tecnológico de subjetivação é necessário que se o considere, antes de tudo como 

uma interatividade entre jogo/jogador e contexto. Para tanto, esta tecnologia será 

abordada a partir de seu uso, visto que é assim que ela “acontece” e se completa: 

como algo que media, que privilegia o processo e que liga e promove 

comunicação.  

Diante da proposta filosófica que permeia todo trabalho, a qual sugere uma 

complexificação de relações conceituais as mais diversas e não uma 

homogeneização teórica, não é necessário que se exclua a idéia de que esta 

tecnologia é um jogo ou uma narrativa ou muito menos um produto da indústria 

cultural.  

São abordagens funcionais aos objetivos da metamodelização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



53 

 

4.0  O CASO DJ: EVIDENCIANDO A EXPERIÊNCIA SUBJETIVA 
 COM OS VIDEO GAMES 
  
 Jogar é uma atividade comum aos animais. Segundo Huizinga (1938), para 

os humanos, é uma atividade estruturante da cultura, porque surge antes de serem 

estabelecidas normas e regras de convivência. Sendo assim, não é uma forma 

vazia de entretenimento, mas refere-se a um universo de significações éticas, 

estéticas e de poder que derivam dela ou são programadas em sua ação. Vygotsky 

(1930) aponta para as potencialidades do jogo como forma de adquirir novos 

conhecimentos, ponto de vista compartilhado e também desenvolvido por Piaget 

(1936). Freud (1920) por sua vez, aponta para o potencial catártico dessa 

atividade, através da qual se elabora afetos, no sentido de promover um equilíbrio 

(homeostase) mental e satisfação pulsional.  

 O ato de jogar video games não exclui nenhuma dessas funções. Como 

aponta Aarseth (1997) é apenas um desenvolvimento recente do jogar. Entretanto, 

como qualquer outra forma de entretenimento, detém algumas especificidades que 

apontam para a importância de se analisá-lo, seja porque a diversão é mediada por 

um produto tecnológico, seja pelo seu potencial de substituição de jogos e 

brincadeiras mais antigas e tradicionais. Estas transformações do entretenimento e 

seu atravessamento pelas tecnologias integram-se diretamente a fenômenos como 

o da globalização econômica e das novas práticas cotidianas provenientes da 

revolução tecnológica do século XX37.  

 O objeto de discussão desse capítulo é a relação subjetiva estabelecida 

entre o jogador (gamer/usuário) junto ao video game durante o ato de jogar. O 

objetivo é apontar como esta tecnologia participa “da” e conduz “a” sua produção 

de subjetividade.  

 Esta relação e seus efeitos serão evidenciados a partir do caso de DJ, um 

dos informantes da pesquisa.  

                                                            
37O que se chama aqui de diagrama de controle é um componente de passagem que interfaceia o 
jogo (essa atividade cultural) com a tecnologia e o movimento de globalização da economia. É como 
uma peça representada imageticamente pelo quadro de fluxo de Csikszentmihaly, que busca 
objetificar essas relações complexas.  
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 Visto que são os aspectos qualitativos desta relação que se evidenciará, o 

caso de DJ serve como referência e ponto de partida para a construção ou 

mapeamento investigativo a que se dispõe esse primeiro momento. Será através 

dele que se confirmarão teorias de outros autores relativas ao uso dos video games 

e se esboçará algumas conclusões.  

 Antes de começar especificamente com a investigação e as inferências 

relativas ao “caso DJ”, parece necessário esclarecer o que significa o conceito de 

imersão, visto que é a experiência de imersão, através do canal de fluxo 

estabelecido entre jogo e jogador, que vai funcionar como vetor determinante da 

produção desejante junto aos jogos eletrônicos. Desta forma, uma breve 

explanação sobre o conceito será realizada no próximo tópico.  

 
4.1 A imersão 
  
 Os meios digitais, como os video games e as tecnologias de realidade 

virtual, simulam mundos que são alterados pela participação de seus usuários. São 

como textos que pedem uma leitura diferenciada, não trivial, ou o que Aarseth 

(1997) chama de leitura ergódica, termo apresentado no capítulo anterior.  

 A imersão, ou seja, o modo como o usuário “mergulha” nas imagens virtuais 

e delas participa, é um conceito fundamental para entender de que forma acontece 

o grau de envolvimento do jogador com o jogo e como este, em contra-partida o 

submete/condiciona aos seus algorítimos, abrindo espaço para experiências de 

subjetivação materialmente38 conduzidas.  

 De acordo com Murray (2001), a imersão faz parte de um velho desejo 

humano de se viver uma fantasia originada no universo da ficção. A tecnologia da 

computação, segundo ela, oferece a materialização desse desejo.  
 
 A imersão é um termo metafórico, derivado da experiência física de estar 
submerso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente 

                                                            
38A idéia da materialidade em comunicação remete à perspectiva da Escola de Toronto, que tem na figura 
de Marshall McLuhan um dos fundadores - e diz respeito às determinações específicas que cada suporte 
material promove sobre o conteúdo que veicula, referindo-se também às transformações dos aparelhos 
sensório-perceptivos a partir do momento em que o corpo se relaciona com essas formas/conteúdos. 
Sobre Teoria da Materialidade, ver SÁ PEREIRA, S. (2004) Exploração da noção de materialidade na 
comunicação.  
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imersiva a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano: a 
sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente 
estranha [...] que se apodera de toda nossa atenção, todo nosso sistema 
sensorial (p.102) 
 

 Assim, através do uso de interfaces de interação como joysticks, datagloves 

ou eyephones, pode-se incorporar personagens (avatares) e seus pontos de vista, 

em primeira ou terceira pessoa, freqüentar ambientes em terceira dimensão como 

visitantes e vivenciar vidas, emoções e condutas muitas vezes incômodos e 

vedados na vida real, como aponta o estudo de Turkle (1997) sobre a psicologia do 

ciberespaço no livro Life on the screen. 

 Essa interação se dá através do que Murray (p.127) chama de 

agenciamento39, ou seja, a sensação de que as ações dos usuários interferem no 

curso daquilo que está sendo exibido. A partir dessa ação pode-se explorar as 

várias possibilidades que os diversos tipos e gêneros de jogos oferecem, como 

guiar um carro através das ruas labirínticas de San Andreas no jogo Grand Theft 

Auto (Rockstar Games/ PC, Playstation 2 e Xbox), explorar as casas e becos de 

uma cidade como Silent Hill (Konami of America/ PC, Playstation 2, Xbox) ou 

vivenciar as diversas possibilidades de enredo proporcionadas por RPGs 

eletrônicos como Myst: Exile (TLC Entertainement/Macintosh, Windows PC).  

 Como afirma Arlindo Machado (2006) o efeito de imersão a partir de 

agenciamentos proporciona a ocorrência de um fenômeno que entra em acordo 

com as potencialidades de interferência das tecnologias no núcleo da subjetividade 

de seus usuários, que é o que se pretende defender aqui.  

 Este fenômeno é chamado por ele de “hipérbole do sujeito”, ou seja: “uma 

espécie de narcisismo radical e auto-referenciado em que a única identificação 

possível é a do sujeito com ele mesmo” (p.216), porque é somente através do 

avatar, o qual representa os seus agenciamentos, que os eventos ocorrerão.  

 O ponto de vista desses autores ajuda a perceber como a relação com os 

jogos eletrônicos é dotada de um sistema de significações que intrinca as 

experiências pessoais e anteriores do usuário com a materialidade e as 

determinações diagramáticas da tecnologia.  

                                                            
39 Esse agenciamento é diferente daquele que propõe a filosofia deleuzo-guattariana.  



56 

 

 Concomitantemente, essa indissociabilidade entre imersão e materialidade 

não parece impedir que esta mesma imersão, enquanto experiência estética, 

vetorize as potencialidades do imaginário40 do jogador e consequentemente 

possibilite um sistema de significações caótico/complexo em que se concentram 

potenciais focos de linhas de fuga a ordenamentos capitalísticos do diagrama41. 

Através de uma experiência narcísica radical, idiossincrática, escapa-se ao sistema 

de intencionalidades e controle da indústria de video games. 

 Desse modo, entendida a noção de imersão, prossegue-se com a 

modelização do ato de jogar a partir do caso do informante DJ. 

 
4.2 Sobre os informantes  

 

 Küklich (2002) sugere que não há um tipo ideal de jogador. Para ele um jogo 

deve ser jogado em ordem de ser entendido. Nesse sentido, jogá-lo implica em 

fazer escolhas ativas que outro jogador não necessariamente tenha feito. Em 

grande parte dos jogos, os jogadores são permitidos (requeridos) a serem criativos 

junto à estrutura proporcionada por suas regras. Do contrário, o jogo seria fácil ou 

óbvio demais. Como conseqüência, não é possível apreender o significado que é 

formulado em um jogo sem se levar em consideração detalhes específicos do 

contexto em que este jogo se desenrola.  

 Diferentemente de Aarseth (2003) ou Bartle (1996) Küklich não lança uma 

tipologia mais determinada dos jogadores do tipo: “socializadores”, “assassinos”, 

“conquistadores” ou “exploradores”. Segundo ele, cada um possui características 

particulares e incompartilháveis.  

 É importante ressaltar que esse “tipo ideal” de jogador negado por Küklich 

não se confunde com aquele referente ao percurso metodológico da pesquisa.  

                                                            
40 Toma-se a noção de Imaginário da psicanálise lacaniana como registro psíquico do sujeito que 
dialoga com os dois outros registros: o Simbólico e Real. O imaginário diz respeito aos conteúdos 
imagéticos formados pelos chamados processos primários (fluxos livres do inconsciente), e que se 
referem a fantasias, fantasmas e desejos narcísicos, ou seja, carregados de uma alta potencialidade 
de formação para processos de individuação do sujeito. Ver LACAN, J. (1975/1977). Seminário 
XXII: R.S.I.  

41Sobre essa discussão ver capítulo 6.  
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  O “tipo ideal” proposto por Weber (2003) sugere uma ferramenta que 

viabilize condições de concentrar características mais visíveis e “didáticas” em 

sujeitos dentro do contexto da própria pesquisa, referindo-se, portanto, a uma 

questão de viabilização metodológica. O “tipo ideal” que Küklich desconsidera se 

refere à impossibilidade de se lançar categorizações de jogadores, visto que o 

princípio da viabilidade, pela sua própria lógica interna, indica que cada jogador se 

moldará na sua relação autopoiética com a máquina.   

 
4.3 DJ e a relação psicológica entre jogador e avatar  
  

 DJ (25 anos) cresceu com a tecnologia dos video games presente em suas 

formas de vivenciar o mundo. Herdou dos pais, aos seis anos, um Telejogo 

(Philco/Ford), e pretende fazer a mesma coisa com os seus filhos quando os tiver. 

Começou jogando Pong (Atari/ Atari, Telejogo) e logo passou para o Atari, que 

também pertencia aos seus pais. Dessa forma descobriu jogos que o marcaram 

profundamente (Pitfall, Enduro, Pac-Man) e que o levaram a se tornar um assíduo 

usuário/consumidor de cada um dos consoles mais populares durante os últimos 

vinte anos: Nintendinho, Master System, Mega Drive, Supernintendo, Playstation 1 

e 2, X-Box e Nintendo Wii, além dos jogos on-line para PC.  

 Em sua fala, DJ se refere de forma especialmente afetiva ao tipo de relação 

que manteve com um jogo de computador chamado Lineage 2: the chaotic 

chronicle (NC Soft/ PC). Este jogo, conhecido no universo gamístico como um 

MMORPG42 é uma fantasia medieval que possibilita combates entre quantidades 

massivas de jogadores em tempo real. Com cenários detalhadamente 

confeccionados, esse é um jogo de aventura e estratégia no qual se invade e se 

administra castelos, promove-se esportes e combates entre nobres, realiza-se 

casamentos e se busca expandir constantemente aquilo que foi conquistado.  

 Com Lineage 2, DJ permaneceu dois dias jogando ininterruptamente, com 

intervalos apenas para ir ao toalete. Sobre isso ele afirma:  

 

                                                            
42 Massive multiplayer online role playing games (jogo de personagem multi-jogador massivo on-
line). 
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[...] é o jogo que destrói sua vida. Esse aí foi o jogo que eu mais joguei na 
minha vida, mais passei horas na minha vida. Acordava e tal, e não fazia 
mais nada na minha vida além de jogar (informação oral: 03/04/2008).  

 

 
Figura 3: Cena de combate travado em Lineage 2: the chaotic chronicle43. 

 

  

 O depoimento torna evidente a interferência do Lineage 2 na sua vida 

psíquica e social. Quando fala, DJ sugere um tipo de aprisionamento ao jogo, 

justificado por um lado pelo grau de realismo da simulação: “você senta na grama, 

quando se levanta, fica a marca (...) o vento bate, o cabelo da galera se mexe!” – e 

por outro, pela demanda por evolução do personagem (avatar) que ele criou para 

representá-lo:  

 
[...] eu me afastei um pouco mais dos meus amigos, do dia a dia da vida, e 
me aproximei mais dos meus amigos da vida que faziam parte do Line 
Age. Porque é um jogo altamente egocêntrico, tá entendendo? É você ali, 
se você não tá ali naquele dia, seu personagem deixa de ficar mais forte, 
entendeu? E se você tá na construção do seu personagem, você cria 
afinco com o seu personagem, a ponto de ser um amigo seu que você 
queria ficar toda hora... Então seu personagem, você ali, se torna o seu 
melhor amigo. (informação oral: 03/04/2008).  
 

                                                            
43 Todas as figuras referentes aos jogos que ilustram o texto foram extraídas de 
http://images.google.com.br 
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 A forma que DJ viabilizou sua experiência junto ao jogo está relacionada à 

disputa com os outros jogadores e com o objeto através do qual alcançaria êxito: o 

avatar. Lineage, como vários outros jogos para PC, demanda uma relação com o 

avatar que não se restringe à jogabilidade, mas exige um envolvimento e um 

esforço ergódico no sentido de seu desenvolvimento. Cuida-se “do” e administra-se 

“o” avatar, segundo as regras do jogo, e dessa forma se conquista objetivos. No 

entanto, o grau de envolvimento e de interação, enquanto experiência mental, 

parece, na fala de DJ, estar além da mera jogabilidade e diversão. O avatar exige a 

presença contínua do jogador para alcançar a alta performance, e é através dele 

que o jogo exerce o seu poder de controle e interfere no seu processo de produção 

subjetiva. Quando os outros participantes do jogo pareciam cansados, DJ mandava 

“irem dormir” e continuava a jogar. Tanto que ele acaba se referindo ao avatar 

como o seu “melhor amigo”.  

 Percebe-se que a sua interação é fortalecida pela afinidade com o avatar, 

esta sua representação virtual. Esse ergodismo intenso indica que DJ atravessa 

processos específicos de subjetivação atrelados ao funcionamento do jogo, ou 

seja, ao canal de fluxo que ele estabelece.  

 Neste sentido, DJ evidência tanto o fenômeno de “hipérbole do sujeito” a que 

Arlindo Machado se refere para explicar o grau de imersão do jogador, quanto 

outros fenômenos apontados por teóricos sobre avatares e video games.  

 A psicanálise lacaniana foi utilizada nos Game Studies como forma de 

explicar que tipo de relação o jogador mantém com o avatar.  

 Bob Rehak (2003) afirma que a teoria psicanalítica pode ser usada para 

fazer entender processos de subjetivação envolvendo video games e avatares, e 

como estas tecnologias se tornam capazes de capturar “nossos olhos, polegares e 

nosso dinheiro” (p.103, tradução nossa). Segundo ele, a relação crucial que muitos 

jogos exigem, não acontece entre o avatar e o ambiente virtual onde se desenrola 

a ação, mas entre o jogador humano e a sua “própria imagem” encontrada na tela. 

Para fazer entender como os video games refletem os jogadores o autor se ancora 

na teoria de Lacan sobre o estádio do espelho.  

 De acordo com essa teoria, a criança, até os 18 meses, ao se deparar com a 

sua imagem, brinca com as relações entre os movimentos da imagem e o ambiente 

refletido, entre o complexo virtual e a realidade duplicada, preparando-se para 
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configurar suas capacidades de simbolização e conseqüente construção de 

identidade, em processo posterior de alteridade com o Outro (segundo Lacan: o 

mundo da linguagem). É como se o sujeito fizesse uma versão ficcional de si 

mesmo, antes de qualquer determinação social. A organização da consciência e do 

ego do sujeito durante toda a vida posterior são frequentemente atravessados por 

resquícios dessa fase quando ele criava idealizações imaginárias acerca de si 

mesmo.  

 Neste sentido, o que Rehak articula sobre o estádio do espelho e a relação 

jogador/avatar diz respeito a idéia de que este avatar (com toda a sua capacidade 

fictícia de viver, morrer e viver novamente) pode ser percebido pelo jogador como 

um reflexo seu e um local de satisfação de idealizações primitivas, ou seja, um 

reflexo através do qual o jogador se satisfaz baseado não na realidade, mas em 

fantasias.  

 Esse processo simbiótico provavelmente não acontece a todos os jogadores, 

mas é verificado em DJ, dado o grau de envolvimento com o seu representante 

dentro do Lineage.  

 É o que se confirma no seu depoimento sobre avatares em geral: 

 
[...] Eu costumo jogar jogos com o que eu me identifique com o 
personagem. Dentro da minha vivência eu tenho alguns valores. Então se 
um desses personagens abraça um dos valores que eu tenho na minha 
vivência, eu já ganho pontos com ele entendeu? Se o personagem tem 
alguma coisa fora do padrão do dia a dia, da fantasia, já me encanta um 
pouco, te permite viver o que você não é, entendeu? E se o personagem 
não tem nada de envolvimento, o personagem não tem nada, nem valores 
e atitudes... Se o personagem tem um bom background, e se a narração 
for uma narração construtiva, a ponto de me captar, eu não me importo de 
jogar com uma salsicha, entendeu? (informação oral: 03/04/2008).  

 A partir desse trecho, torna-se evidente o quanto os video games podem ser 

vistos como sistemas interpelativos cujas implicações identitárias para o jogador 

são profundas, proporcionando fenômenos referentes à percepção que se tem de 

si mesmo através da figura do avatar, altamente concentrada de fantasias 

narcísicas, e consequentemente capaz de envolver, dominar e mesmo controlar os 

processos de produção subjetiva do jogador, direcionando-os exclusivamente para 

aquela atividade.   
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 A identificação com o personagem/avatar acontece como uma auto-

representação44 digital, a qual permite remodelações constantes, numa busca por 

evolução, como acontece em Lineage.  

 Esta auto-representação acaba sendo refletida em valores e atitudes da vida 

“fora das telas”. As experiências subjetivas proporcionadas pelos jogos não se 

restringem ao ato de jogar, mas também aos seus efeitos.   

 Nick Yee e Jeremy Bailenson (2007) realizaram uma pesquisa empírica com 

jogadores/participantes do jogo/comunidade virtual Second Life (LindenLab/ PC).  A 

partir dos resultados, eles lançaram a hipótese do Efeito Proteus. 

 Muito comum aos usuários de cibertextos, o Efeito Proteus fica mais 

evidente entre aqueles que constroem avatares para representá-los on-line. A partir 

de observações com grupos de usuários, verificou-se que, ao passo em que o 

indivíduo muda a sua auto-representação, esta pode modificar o seu 

comportamento em retorno. O comportamento do indivíduo adapta-se a sua auto-

representação, independentemente de como as outras pessoas o percebam. Os 

efeitos dessa aparência, segundo Yee e Bailenson, podem ter resultados 

intrigantes, e o que torna especialmente favorável o Efeito Proteus nessas auto-

representações é a própria materialidade do mundo virtual. No caso dos video 

games, o avatar não se trata apenas de uma projeção mental, mas de uma imagem 

formada ou construída diante dos olhos.  

 Em alguns casos, ao borrar sua identidade com a de sua auto-representação 

digital, um jogador pode passar a agir de forma diferente, mesmo que sua 

identificação aconteça com um avatar que não é moldado segundo a sua 

semelhança. Quando um avatar é invenção de um terceiro, e só existe para ser 

manipulado, a auto-representação através dele vai acontecer de forma imaginária, 

como aquela a que se refere Rehak no que toca o estádio do espelho. É o que DJ 

sugere quando vai falar da franquia de jogos de estratégia chamada Max Payne 

(Remedy Entertainment e Rockstar games/ PC, Playstation 2, X-Box):  

 
                                                            
44Essa representação diz respeito ao mesmo tempo a uma imagem virtual oferecida por uma 
tecnologia, aproximando-se, portanto, de uma idéia de representação pertencente ao campo da 
comunicação, bem como a idéia de representação em psicologia, quando a auto-representação 
refere-se a uma idéia de si mesmo, a um papel que se exerce, uma persona, ou mesmo o ego do 
sujeito.  
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[...] teve jogos que me envelheceram, eu me senti mais velho depois de 
jogar o jogo, tipo Max Payne. Esse pra mim me envelheceu muitos anos 
(...) Eu amadureci muito, porque o primeiro é o crescimento do cara até o 
apogeu, e o segundo é a queda dele.Tem um lance psicológico nesse jogo 
(...) porque mudou a minha realidade de pensar, por causa da temática 
que é lidada, de traição (informação oral: (03/04/2008). 

 

 Max Payne, que busca copiar a estética do cinema noir, conta a história de 

um policial, Max Payne, que tem a esposa e a filha assassinadas por viciados em 

uma droga chamada Valquíria. Disposto a vingar-se, ele se disfarça e acaba se 

infiltrando entre mafiosos, com os quais logo é confundido. Dessa forma, passa a 

ser perseguido e acusado de diversos crimes. Envolvido numa trama complexa de 

intrigas e assassinatos, o jogo prossegue a franquia com Max Payne 2: the fall of 

Max Payne, que mostra a derrocada do policial, depois de empreender suas 

vinganças.  

 

 
Figura 4: Publicidade do jogo Max Payne 

 

 Para DJ o protagonista do jogo não deixa de ser uma auto-representação, 

pelo efeito mesmo que ele reproduz. Com a evolução do personagem e sua queda 

- o que acontece através do primeiro e segundo episódios da franquia - DJ 

percebeu em si os efeitos do “uso” do jogo.  
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 Para que esta auto-percepção aconteça, segundo a teoria do efeito Proteus, 

não é necessário que os outros a percebam também. Ela pode acontecer de forma 

sutil e ter conseqüências sobre gestos e atitudes – ou mesmo sobre o 

comportamento em geral – do usuário. É o que parece acontecer a DJ quando 

afirma que o jogo “mudou a sua realidade de pensar”. O que aponta outra vez para 

a capacidade de dominação e controle subjetivo dessa tecnologia.  
 

 
 

Figura 5: No jogo/comunidade virtual Second Life, o avatar é moldado como um espelho. Ele é 
paradigmático no que diz respeito ao Efeito Proteus e ao estágio do espelho com o avatar. Na 

conhecida montagem acima, a figura da jogadora se confunde com a do personagem que projetou 
pra representá-la. 

 

 A abordagem psicanalítica e a teoria do Efeito Proteus são modelos que 

ajudam a pensar, através da relação com a figura do avatar e de sua demanda 

ergódica, uma das formas como o jogo pode tanto territorializar a subjetividade de 

seus usuários, submetendo-os ao seu diagrama de controle, como desterritorializar 

essa “dominação” através da realização de fantasias primitivas.  

 Ao mesmo tempo em que elementos imaginários são experienciados a partir 

do psiquismo do jogador com o avatar (identificação/estágio do espelho), tornando-

se de alguma forma fonte de satisfação e entretenimento, sua auto-representação 

é capaz de mobilizar o seu comportamento através de um efeito (o efeito Proteus), 

o qual atualizará para além do ato de jogar, fluxos subjetivos referentes ao 

conteúdo do jogo.   

 Em reforço a essas evidências teóricas, vale lembrar as observações de 

Sherry Turkle (1989) sobre a capacidade inteligente dos computadores e jogos 

eletrônicos de dominar e se tornar objeto de evocação e auto-reflexão. 
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 A autora atribui à inteligência artificial dos “jogos de vídeo” (como ela se 

refere aos video games), como “poder dominador do computador” (p.57-81). Seu 

ponto de vista recai sobre o grau de envolvimento com as tecnologias da 

computação, onde coloca o video game como janela para o entendimento deste 

fenômeno, classificando essa tecnologia como objeto transicional, no sentido 

proposto pelo psicanalista D. W. Winnicot.  

 Isso quer dizer que esta máquina opera como objeto de satisfação parcial ou 

um substitutivo de outros objetos que remetem ao seio materno e sua função. O 

objeto transicional representado pelos jogos eletrônicos detém características, 

segundo Turkle, de expressividade, reflexividade e evocação45.  
 

[...] O poder emocional dos jogos de vídeo vem, em grande parte, do 
poder do computador existente no seu interior e que suporta um mundo 
simulado e um ambiente meditativo (...) um lugar para nos concentrarmos 
em nós próprios. Mas o poder dos jogos vem também de outros aspectos 
do computador, alguns dos quais estão em consonância com o fascínio 
infantil por brinquedos programados como “máquinas metafísicas” 
(TURKLE, 1989, p.75) 

 

Tomando-se esse ponto de vista, infere-se que a materialidade dos video 

games, desde a função maquínica de seu diagrama de controle até os elementos 

mecânicos e eletrônicos que o compõem, exerce um efeito co-determinante não 

apenas sobre como se joga e sobre a qualidade do que se joga, mas sobre as 

experiências subjetivas de seu usuário, o que é em boa parte desconhecido por 

ele.   

 Aliada a essa série de automatismos técnicos que exercem controle sobre o 

jogador quando ele imerge e adere à lógica do jogo, uma variedade de elementos 

contribuem para as experiências subjetivas tecnologicamente vetorizadas e 

exclusivamente gamers. Dentre eles: a intersemiose entre a linguagem dos video 

games e a linguagem cinematográfica; a qualidade da jogabilidade, referente às 

maneiras de ativar personagens e situações através das interfaces de interação; o 
                                                            
45Sherry Turkle (1989) considera o computador e por conseqüência o jogo eletrônico como uma 
mídia expressiva, porque é capaz de dar voz e sentido aos usuários, reflexiva, porque funciona 
como um espelho pessoal, e principalmente evocativa, porque leva o homem a pensar na sua 
situação cultural a partir do contato com a tecnologia. 
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estatuto tecno-estético da imagem de síntese e sua capacidade de produzir 

universos ficcionais; as discussões e trocas de materiais simbólicos sobre jogos e 

avatares que se fortalecem no ciberespaço; além da tensão neurológica e 

inconsciente que há por trás da atividade de jogar produzindo intensidades e 

devires na experiência mesma do jogo. – Todos estes elementos serão 

posteriormente analisados, comparados e interpretados. 

 

4.4 Metamodelização do ato de jogar  
  
 O diagrama de controle, referente às curvas de excitação e ansiedade 

projetadas por game-designers e representado pelo quadro de fluxo de Mihaly 

Csikszentmihaly, opera diretamente sobre o corpo e a mente do jogador, moldando 

a sua experiência por meio de algorítimos que ora demandam controle, ora 

estimulam o seu prazer, co-determinando materialmente a sua atividade desejante.   

 Quando questionado acerca do que sente quando joga, DJ é direto: 

“interação, interação e prazer, da forma mais condensada”. Em seguida, ao ser 

questionado sobre o sentido dessa interação, responde da seguinte maneira: “Um 

estímulo do meu corpo que vai fazer alguma alteração em algum lugar que vai 

fazer alguma coisa”.  

 A interação com os jogos eletrônicos e o esforço não trivial que eles 

demandam para que se supere cada etapa, de forma a se atingir os seus objetivos, 

são características específicas da tecnologia dos video games. Há esforço mental e 

físico envolvido no processo de “leitura” dos diversos jogos, em maior ou menor 

grau, a depender de fatores como a qualidade da simulação, a complexidade da 

narrativa ou mesmo o esforço sensório-motor exigido.  

 Quando DJ afirma que o estímulo do seu corpo vai fazer uma alteração no 

jogo, e que consequentemente haverá prazer, percebe-se o grau de reflexividade 

entre os dois sistemas: o humano e a máquina. O grau de interação, envolvimento 

e satisfação será continuamente codificado e decodificado, através da diversão 

controlada que o jogo proporcionará. De um lado os desafios, do outro as 

conquistas, que deverão suceder-se, sem se revelarem continuamente impossíveis 

ou extremamente fáceis.  
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 Em termos fisiológicos, quando se trata de interatividade, é interessante 

perceber que a eficiência do canal de fluxo parece manter uma relação estreita 

com o mecanismo de funcionamento cerebral humano, mais especificamente na 

região do cérebro chamada córtex pré-frontal esquerdo. O que torna possível 

explicar intensas reações sensório-motoras, do ponto de vista de uma troca de 

fluxos informacionais, mas ao mesmo tempo incapaz de abarcar toda a dimensão 

de envolvimento afetivo dessa interação, visto que as experiências anteriores e 

posteriores do universo gamístico, concorrerão também para a qualidade da 

interação.  

 Entretanto, quando DJ fala que o que sente quando joga é interação e 

satisfação deve-se concordar que um dos modelos que se encontra nas bases 

desse processo comunicativo, e que não deixa de agenciar uma experiência 

profunda, estética e subjetivante, é o do mecanismo que segue do humano à 

maquina e que é retribuído por ela. Um tipo de condicionamento46 da atividade 

neurológica aos fluxos cibernéticos de controle e regulação, em ambas as partes.  

 Os equivalentes “algorítmicos” humanos que se refletem na própria estrutura 

do jogo e na performance do jogador/avatar dentro do canal de fluxo são 

abordados, embora não sob essa perspectiva, por Jaak Panksepp (2006). Ele os 

chama de “circuitos buscadores” do sistema de recompensa cerebral.  

 Analisando a relação com os video games a partir de experiências 

neurológicas com jogadores, Panksepp observou que os jogos impulsionam o 

jogador a buscar novas possibilidades de recompensa no ambiente virtual, a partir 

de conexões sinápticas que fazem circular neurotransmissores responsáveis por 

estados de satisfação e excitação. 

 É a vontade de ver a próxima coisa ou de sentir a próxima vitória, via 

interface de interação, que mantém o jogador fisiologicamente envolvido. O cérebro 

humano, o “cérebro” algorítimo do jogo e a inteligência computacional da máquina 

concorrem juntos para diversas experiências de subjetivação, como aquelas 

                                                            
46 Pode-se pensar aqui também no condicionamento operante do tipo skinneriano, entretanto, seria 
reducionista acreditar que ele é capaz de determinar a experiência com os video games. Aceita-se, 
portanto, as contribuições do behaviorismo ao comportamento, e não os possíveis determinismos 
dessa escola.  
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descritas através da relação entre DJ e seus avatares, e que não deixam também 

de manter alguma relação com os limites do canal de fluxo gamer.  

 Nesse sentido, enquanto máquina técnica, o video game vetoriza, conduz e 

co-determina uma experiência mais ou menos específica. É o que Jesper Juul 

(2005, p.120) quer dizer quando coloca que games são sistemas formais que 

levam a experiências informais. Desde a cognição, que é alterada pelo exercício 

repetitivo e sua progressão ou emergência em etapas cada vez mais complexas47 

até os níveis mais verticalizados da subjetividade48, ele prossegue como 

entretenimento.  

 O que se tira de conclusão desse modelo neurológico-cibernético, é que este 

condicionamento e interferência em sistemas e subsistemas, possui um nível de 

atuação material sobre os modos de subjetivação e semiotização dos gamers, 

dada a tecno-estética imersiva do entretenimento e seu poder de integração 

mental. Tal modelo, portanto, evidencia uma das tangentes desse processo 

comunicativo e diagramático, que permitem pensar mais uma vez o apagamento 

desse sujeito jogador, e sua automatização subjetiva.  

 Assim, na relação entre controle, desejo e prazer durante o ato de jogar, 

verifica-se a transversalidade de elementos heterogêneos que concorrem para o 

envolvimento profundo do jogador e sua subordinação a um sistema 

mercadologicamente regrado, bem com a possibilidade de intercessão entre as 

mais diversificadas disciplinas para o seu entendimento.  

 O tópico seguinte vai realizar uma articulação entre essa subordinação 

cibernética ao algorítimo e as atividades energético-afetivas do usuário.  

 
 
 
 

                                                            
47 Ver Johnson, S. (2006), onde ele esclarece os benefícios cognitivos e de aprendizagem decorrente do 
hábito de jogar video games, através do fenômeno cultural que ele chama de Curva do Dorminhoco. Ver 
capítulo 5. 

48Ver o estado de “profundo devaneio” experimentado por Janet Murray (2003) quando se deparou com o 
jogo Mad Dog Mcree, relatado em Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. (p.63-64) 



68 

 

4.4.1 A dinâmica controle/desejo/satisfação e a composição de um território 
gamer   
  

 De uma fase a outra do jogo, na manipulação do joystick, na navegação de 

uma masmorra a outra em segundos, há um processo de viabilidade 

multicomponencial que é em parte resultado de uma relação dinâmica entre 

subjetividade e controle, e que parece afetar todos os outros conteúdos dessa 

experiência. 

 Durante as negociações entre controle e satisfação, os movimentos de 

inputs e outputs são atravessados por significações e intensidades que dizem 

respeito a um processo de subjetivação intrínseco tanto à materialidade do meio e 

do organismo, quanto ao repertório de experiências anteriores do jogador.  

 Para que se verifique a alteração de estados ou a progressão de um jogo 

durante o ato de jogar é preciso, como evidenciado anteriormente, que haja uma 

“conciliação” entre o canal de fluxo que o jogo propõe (e consequentemente todo 

um sistema de informações que a ele se incorpora) e a adaptação do jogador, a 

partir de suas experiências, aos algoritmos ou regras. A via através da qual 

ocorrem os inputs, ou o agenciamento (no sentido de Murray e Laurel) é a interface 

de interação: o joystick, o teclado do computador, o dataglove... Eles são as peças 

que mediam a coordenação sensório-motora e automatizam a jogabilidade.  

 A intensidade da relação entre um jogador e o jogo é muitas vezes 

concentrada nesse instrumento mediador. A imersão, e conseqüentemente o 

passeio imaginário que este mergulho no conteúdo do jogo proporciona, ocorre 

quando o controle reflete a adequação do usuário à tecnologia. E isso se dá 

através de uma integração à interface de interação.  

 DJ mais uma vez traz a sua experiência para elaborar um saber específico 

acerca da experiência dupla que é jogar jogos eletrônicos. Sua fala pode ser vista 

como uma evidência do borramento entre a experiência cognitiva e sensório-

motora e o envolvimento emocional que a interação com os video games 

possibilita.  

 
[...] tu pensa que tá no controle em certos jogos, e o jogo ele tende a te 
dar uma segurança, certo? Com relação aquela sucessão de fatos que 
tão acontecendo. Sendo que na verdade você tá sem controle total, 
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aquela parada é pra acontecer e vai acontecer com todo mundo, 
independente do jeito que você joga ou que outra pessoa joga. Aquilo é 
uma coisa imutável que vai acontecer para a progressão das idéias do 
jogo, entendeu? Então, ter o controle, e ter autocontrole, são implícitos 
diretamente ao seu sentimento, a partir do momento em que você 
controla você tem o prazer. Se você tem um autocontrole sobre a 
situação, você tenta controlar e esse controle não é seu, é uma coisa de 
fora que já tá sendo o controle, você também sente alguma coisa de 
sentimento, que podem não ser muito agradáveis (...) A partir do 
momento em que você tem esse controle, seus sentimentos fluem de 
alguma forma. Então você pode não ter a jogabilidade do jogo, mas você 
tem um controle da situação ali, é isso que vai dar um sentimento dentro 
de você pelo desconhecido, de querer conhecer mais. Dependendo do 
controle que você tem com o jogo você fica ativo ou não, tem jogos que 
você não se adapta, que você joga e “não, não gostei”! E quando depois 
de muito tempo você pára pra jogar com carinho, você fala porra (sic), 
que jogo foi esse que eu nunca tinha me ligado! (informação oral: 
03/04/2008).   

 

 No início de sua fala, DJ aponta que a experiência de cada jogador, no final 

das contas sempre terá que se subordinar aos princípios designados pelo jogo: 

“aquilo é uma coisa imutável que vai acontecer para a progressão das idéias do 

jogo, entendeu?” 

 Em seguida ele aponta para uma situação que parece ser específica da 

atividade de jogar jogos eletrônicos: “ter controle e autocontrole são implícitos 

diretamente ao seu sentimento, a partir do momento em que você controla você 

tem o prazer”.  

 No seu caso controle e prazer são elementos indissociáveis para a atividade 

de jogar jogos eletrônicos. Diferentemente de diversos outros jogos, recai-se sobre 

a discussão do papel da tecnologia para esse entretenimento.  

 A relação entre esses elementos (prazer e controle) é reforçada pela 

sensorialidade materializada de uma atividade lúdica, a qual se atualiza 

especificamente através da interface de interação. Por sua vez, em termos de 

interatividade sensória, o envolvimento afetivo parece se atualizar na persistência e 

no desenvolvimento do controle exigido para que se chegue a um objetivo. É a 

relação entre produção e manutenção de desejo de um lado, com o grau de 

engajamento e envolvimento que ele vai proporcionar, e o controle sobre esse 

mesmo desejo em contrapartida que vai permitir que os “sentimentos fluam de 

alguma forma”, como diz DJ. Ou seja, a progressão ou emergência do jogo em 

parte são vetorizados por uma atividade desejante que deve se “encaixar” à 

materialidade do meio.  
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 O ato de jogar pode ser visto, portanto, como uma relação que segue do 

jogador ao jogo, e que pede uma articulação constante entre homem e máquina, ou 

seja, atividade que se atualiza no território entre os dois.  

 Tal campo de automatismos misturados a sentidos e sensações pode ser 

constatado como uma intercessão entre jogador e jogo – um como extensão do 

outro - cujos elementos concorrem para experiências as mais variadas. Essas 

experiências de jogabilidade, aliadas às experiências psicológico-imaginárias com 

o conteúdo do jogo, tal qual se observa através da teoria do Efeito Proteus, fazem 

sentido não só durante aquele instante, mas podem prosseguir no repertório de 

experiências do jogador e atuar sobre modos de semiotização e subjetivação 

ulteriores: inconscientemente, posso ser como o meu avatar, posso enxergar o 

mundo como ele, posso encarar os desafios da vida como encaro os desafios do 

jogo.  

 Atual e virtual se borram, perdem os limites na composição de 

territorializações subjetivas.  

 A mimese entre o campo da visualidade e a imagem do jogo, a partir de um 

movimento tenso dos olhos, a velocidade de movimento do avatar e a 

concentração que exige do tato para o acionamento dos inputs, além das posturas 

corporais e as entonações de gestos e murmúrios, evidenciam experiências de 

pensamento não meramente funcionais durante a partida. Estas substâncias de 

expressão não verbais apontam para uma afetação do jogo sobre o inconsciente 

(agora do tipo freudiano). Essa afetação e o conseqüente envolvimento circular que 

promove em contrapartida, longe de ser meramente conseqüência de reflexos 

sensório-motores, ativa um complexo de crenças e de relações objetais, 

participantes da subjetividade do usuário. O jogo eletrônico, como meio de 

catarse49 por exemplo, pode sustentar, durante o processo mesmo em que se dá a 

leitura ergódica, o que Guattari chama de territórios existenciais. Espaços de 

posicionamento de sentido ontológico atrelados aos automatismos de uma 

subjetividade maquínica50.  

                                                            
49 Consultar Alves (2005) quando afirma que esses jogos têm o poder de “dar voz” a sentimentos 
agressivos, por exemplo, e de aliviar sintomas e angustias.  

50Ver capítulo 2.  
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 Explicando de outra maneira, todos os jogos dão informações que são 

necessárias e suficientes a sua jogabilidade. Alguns são basicamente assim. Um 

jogo de corrida como Enduro (Atari/Atari) ou de encaixe de peças como o Tetris 

(Gameboy/Nintendo), exige basicamente concentração e reflexo. A informação 

circulante está ali para dizer que o dever do jogador é reagir. No entanto, alguns 

jogos, como aqueles que oferecem mundos ficcionais e são dotados de uma 

complexa linguagem em terceira dimensão podem elevar os jogadores a superar o 

mero objetivo de articular inputs certeiros e mesmo evocar dimensões existenciais 

de expressão. 

 É o que se verifica em algumas experiências, como a de DJ durante os dois 

dias em que jogou Lineage 2 ininterruptamente. De tão imersiva, a experiência o 

fez se desligar em alto grau de seu corpo físico e de sua vida fora da tela, 

passando a fundamentar uma existência virtual, a existência de um avatar, que no 

momento era a sua também, por ser a única com a qual se importava. Não era 

apenas a vontade de vencer que o mobilizava, mas uma forma específica de 

existir, uma forma de territorialização existencial.  

 O jogo se revelou nesse sentido como um vetor ontológico, ou uma máquina 

metafísica, como sugere Turkle (1989) que justifica a presença no mundo sensível, 

através da vivência de um espaço simbólico simulado. Território moldado e 

organizado por uma materialidade tecnológica, mas também por aquilo que é 

constitucional do próprio jogador: os traços de sua história individual.  

 O grau de importância que essas tecnologias do entretenimento exercem 

sobre a vida dos jogadores, por conseguinte, aponta para uma discussão 

socialmente relevante.  Funcionando como um modelizador de subjetividades, é 

essencial entender, em benefício de quê ou quem os video games são tão 

consumidos; que aspectos subjetivos estão por trás do modo de existência destas 

tecnologias, e principalmente, como o diagrama de controle, enquanto componente 

de passagem entre sistemas diferenciados, traduz e condensa para dentro dos 

jogos uma subjetividade simpática ao movimento de globalização econômica e de 

avanço exponencial das tecnologias.  

 Estes são os tópicos referentes ao próximo capítulo.  
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5.0   VIDEO GAMES COMO MÁQUINAS CAPITALÍSTICAS  
 
  Este capítulo busca evidenciar como os video games podem ser entendidos 

como tecnologias que vetorizam uma produção de subjetividade capitalística. Tal 

produção acontece através da transmissão de axiomáticas e redundâncias de um 

de um determinado sistema em função de uma territorialização homogeneizante, 

por meio do componente de passagem que se resolveu chamar de diagrama de 

controle. A subjetividade capitalística não se articula apenas às determinações 

econômicas, mercantis e comerciais de uma sociedade, mas, antes, “no ideal de 

um poder fundado, no essencial, sobre uma sujeição semiológica e uma servidão 

semiótica” (GUATTARI, 1988, p.42). O poder diagramático (como o que é tratado 

aqui), científico, econômico, estabelece relações “simpáticas” com os aparelhos 

ideológicos codificando percepções e produzindo referentes semióticos.  

 Nesse sentido, em que grau os video games contribuem para os 

maquinismos de um inconsciente capitalístico? 

 O caráter contingente (inconsciente) das formações de poder é capaz de 

automatizar-se na tradução entre os estados de língua e da cultura, visto que 

podem fortalecer seus vínculos ao atingirem às realidades mais materiais e 

modelos subjetivos existenciais. Trabalhando em torno de suas próprias 

formações de poder, os maquinismos que regem essa subjetividade, concorrerão 

para uma simplificação semiótica e para o estabelecimento de um modelo, em 

detrimento da complexidade e das diferenças (a favor de que militam os teóricos 

do pós-estruturalismo).   

 Esta subjetividade atua, portanto, como algo que “molda” indivíduos segundo 

padrões, normas e interdições reterritorializadas, tornando-se referencial de 

desejo, comportamento, relações sociais... Seus automatismos seguem na direção 

de uma homogeneização universalista, de uma disciplinarização do tipo 

foucaultiana, de um controle do tipo deleuziano, de uma integração absoluta a um 

sistema significante (onde jaz a crítica à psicanálise lacaniana), concentrando 

verdades e poderes. 

 Em termos gerais, a máquina da subjetividade capitalística consiste em 

relativizar todas as coisas com relação a uma norma. De acordo com Guattari 
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(ibidem, p.49) “[...] sua função é deslanchar em todos os domínios, sistemas de 

coordenadas de poder”.  

 A favor dessa subjetividade, ou simpáticas a ela, não estão apenas sistemas 

semiológicos ou de abstrações diagramáticas  que escapam à consciência dos 

indivíduos de uma sociedade. As formas materiais carregam consigo também 

focos de autonomização dessa subjetividade, como por exemplo os equipamentos 

coletivos de enunciação representados pelos mass-mídia e outras tecnologias da 

informação. Eles possuem uma enorme capacidade de vetorizar e espalhar focos 

dessa subjetividade na mesma velocidade de suas trocas de informação e de 

confecção de enunciados.  

 O complexo de mídias e dos conteúdos que veiculam - principalmente os 

que se integram à indústria cultural - são vetores de produção de subjetividade 

capitalística à medida que se rearranjam em conglomerados cujo objetivo principal 

é a produção e manutenção de lucro. Responsabilizando-se pelas informações 

que circulam ao redor do mundo ou automatizando um tipo de “olhar” onipresente, 

esse complexo se movimenta em função de uma interdependência financeira, 

tornando-se mais um elemento desse maquinismo inconsciente capitalista que 

atua sobre os modos de subjetivação por ele engendrados. Dizendo de outra 

forma, o complexo de mídias pode funcionar como um sistema de reprodutibilidade 

e manutenção de máquinas desejantes.  É na tradução e organização desse 

sistema em um canal de entretenimento mentalmente dominador e imersivo, que o 

video game pode ser entendido como diagrama de controle e produção de 

subjetividade capitalística.  

  Fazendo parte de um complexo transmidiático (JENKINS, 2004), essas 

máquinas têm enorme parcela de responsabilidade sobre o desenvolvimento 

tecnológico de todo mercado que se relaciona à indústria do entretenimento. A 

produção de jogos e consoles é pioneira em inovação e experimentação 

tecnológica, além de disponibilizar suas criações ao público mais rapidamente que 

as outras indústrias (SANTAELLA, 2007). 

 Expondo-se através de uma articulada indústria publicitária e 

mantendo/reforçando no conteúdo que veicula uma grande diversidade de 

discursos, o canal de fluxo estabelecido entre jogador e jogos eletrônicos torna-se 

um espaço fértil para a produção de proto-subjetividades que se atualizarão em 
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diversificados sinais, intensidade e devires de uma experiência de pensamento 

capitalística.  

 Se por um lado gamers podem ser vistos como potenciais expoentes de uma 

cultura hipertextual/caótica no sentido de Rushkoff (1999) ou potenciais usuários 

do ciberespaço51 por outro mostram-se como janelas para o entendimento de uma 

cultura global do controle: automaticamente disciplinados por uma máquina 

cibernética social e técnica (no caso aqui, os próprios consoles), operando como 

autênticos mantedores e organizadores desse mercado, onde as articulações 

entre produção desejante/desafio/sensorialidade/satisfação/consumo/indústria se 

borram.  

 Dessa maneira, diante de sua presença dentro do capital global, e partindo 

dessa condição, o objeto desse capítulo é a experiência gamer em sua dimensão 

capitalística. 

 Nesse percurso, serão evidenciados elementos dessa subjetividade que 

atravessam o uso/consumo dos video games, captados ora a partir da fala de 

alguns informantes, ora por inferência teórica ou metamodelização.   

 Essa empreitada exige, antes de tudo, que se tente localizar os video games 

dentro da ampla cartografia das tecnologias surgidas durante o século XX, como 

maneira de se buscar apreender os universos de referência que permeiam essa 

indústria e a forma como ela evoluiu e se mantém.    
  

5.1 Video games e heterogênese tecnológica  
 

 A relação entre a materialização do video games como tecnologia e os 

agenciamentos subjetivos que concorrem para a sua produção e desenvolvimento 

pode revelar alguns dos universos de referência que estão por trás do nascimento 

deste “jogo/brinquedo” com forte apelo de consumo. Isso não implica em recontar a 

história dos jogos eletrônicos, visto que este trabalho já foi realizado rigorosamente 

em livros como The ultimate history of videogames (KENT, 2001) mas em 

prosseguir com a apreensão de fluxos de proto-subjetividades que atravessam este 

objeto técnico.  

                                                            
51 Ver capítulo 6.  
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 Neste sentido, os modos de subjetivação do indivíduo que joga acontecem 

inseparáveis de fluxos sócio-simbólicos e imaginários que se concentram nos 

modos de operação e existência dessa tecnologia. O que se justifica pela 

constatação de que os próprios objetos técnicos mantém, em sua composição, 

uma concentração de subjetividades desterritorializadas implicantes tanto para o 

seu uso (como operam as intencionalidades do objeto técnico junto ao usuário) 

quanto para sua expansão dentro da indústria cultural. Assim, a partir da prática de 

uma leitura subjetiva de seus universos de referência, o video game pode ser 

localizado dentro da multiplicidade cronotrópica das tecnologias do século XX. 

 Para tanto, cabe explicar como os objetos técnicos adquirem um estatuto 

ontológico e mantém uma relação não meramente funcional/instrumental com os 

seus usuários.  

 Alguns autores elaboram de que modo as tecnologias passam a dialogar, a 

partir de sua própria existência material, com aqueles que as utilizam, abrindo 

espaço para profundas e indissociáveis experiências de subjetivação. Eles 

constituem material teórico para que se pense de que forma os video games 

evoluíram dentro de seu sistema de modelização industrial. Dentre eles, pode-se 

destacar:  

 

a) Gilbert Simondon (1969), que no texto Du mode d’existence des objets 

techniques apresenta a idéia da técnica como forma que surge do conflito 

entre homem e mundo para dar conta dos fenômenos da natureza.  Para 

ele, a tecnicidade é parte da natureza humana e o objeto técnico pode 

reportar a uma unidade mágica primitiva entre sujeito e objeto. Além disso, a 

sua idéia de automatização dos objetos técnicos diz respeito à transferência 

de parte dos procedimentos produtivos à tecnologia, cuja tecnicidade segue 

uma lógica interna própria, a qual acontece evolutivamente (numa espécie 

de movimento gestaltico de evolução da forma). André Lemos (2002, p.59), 

refletindo sobre Simondon, aponta que as novas tecnologias (como os 

objetos micro-eletrônicos) possibilitam, a partir de um prazer estético 

gestaltico, uma reaproximação entre o técnico e o religioso;  
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b) Jean Baudrillard (1968) em “O sistema dos objetos” realiza uma semiologia 

sobre os objetos (inclusive técnicos) dentro de um sistema de 

intencionalidades. Ele aponta para um saber sígnico ou uma evolução 

estrutural que se estabelece na forma como os objetos são posicionados no 

mundo, por meio de seu uso, forma estética e representação sócio-

simbólica. Assim, a direção tomada por esse sistema segue da 

estruturalidade técnica para significações segundas, do sistema tecnológico 

para o sistema da cultura. Sua forma primitiva (abstrata), onde toda unidade 

teórica e material é tratada como um absoluto, necessita, para funcionar, de 

constituir-se como objeto fechado. Ele aponta também para o seu progresso 

objetivo, através de uma convergência de funções em uma unidade 

estrutural, e que é na passagem do abstrato para o concreto, que o objeto 

atinge o estado de um sistema inteiramente coerente consigo mesmo, 

unificado. Além disso, fica evidente para Baudrillard que a tecnologia narra 

bem a história dos objetos, onde os antagonismos funcionais se resolvem 

dialeticamente em estruturas mais amplas; 

 

c) Felix Guattari (1992) propõe uma filogênese/ontogênese das tecnologias. 

Para ele os objetos técnicos se reproduzem a partir de um determinado 

phylum evolutivo. Esta evolução ocorre através de processos como o das 

relações de alterificação e das finalizações diagramáticas. As relações de 

alterificação sugerem relações de alteridade máquina/máquina52, ou seja, 

conexões de saber teórico-diagramático que seguem de uma tecnologia à 

outra cada vez mais “invisibilizado”, “naturalizado”, quase imperceptível, uma 

vez que têm em suas raízes mais distantes, os entrecruzamentos de um 

sistema humano/humano e humano/máquina que envolve também universos 

de referência subjetivos. Estas relações de alterificação podem acontecer, 

segundo o autor (p.58) a partir de domínios múltiplos, como por exemplo:  

 
• Alteridade de proximidade entre máquinas diferentes e 

entre peças da mesma máquina; 

                                                            
52 Ver GUATTARI, F. (2006) Caosmose.  
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• Alteridade de consistência material interna; 
• Alteridade de consistência material diagramática; 
• Alteridade de phylum evolutivo; 
• Alteridade autogônica de máquinas que tendem ao seu 

próprio colapso.  
  

 As finalizações diagramáticas - importantes também para que se 

compreenda de que forma o diagrama de controle dos video games mantém uma 

conexão rizomática com as intencionalidades de sua indústria - apontam que no 

processo de reprodutibilidade maquínica, cada um dos elementos de uma 

determinada máquina (no caso dessa pesquisa: o computador ou o console e os 

jogos fabricados para os dois) se inscrevem em uma definição predeterminada de 

ordem diagramática. Isto tem a ver com um tipo de linearidade conceitual e teórica 

que segue um eixo de ordenação sintagmática no que concerne à concepção 

tecnológica. Esse diagramatismo de que trata Guattari, seria como um “código 

genético” que é transpassado de máquina para máquina, a partir, por exemplo, de 

idéias e conceitos, linhas de virtualidade continuamente processadas em 

atualidade (dentro da filogênese maquínica) e implicações mútuas (aquilo que, 

durante o processo histórico mesmo de evolução maquínica se torna 

obrigatoriamente precedente ao surgimento de outra máquina e que pode ser 

meramente virtual ou diagramático).  

 Tais finalizações diagramáticas, tanto quanto os diagramas, podem ser 

entendidos como ícones de relação com função algorítimica. 
 

“O diagrama é concebido aí como uma máquina autopoiética, o 
que não apenas lhe confere uma consistência funcional e uma 
consistência material, mas lhe impõe também o desdobramento de 
seus diversos registros de alteridade, que o fazem escapar a uma 
identidade restrita a simples relações estruturais” (1992, p.57). 

 
O phylum evolutivo dos video games está relacionado não apenas a 

conquistas técnicas, de simulação, imersão ou capacidade mimética dos jogos, 

mas também às territorializações de um paradigma tecno-científico, que 

potencializa a cultura da simulação (por meio da tecnologia informática), ao mesmo 

tempo em que a cultura textual passa a ser substituída-extendida por uma cultura 

visual ou da imagem (Rose, 2006). Movimento tecnologicamente atualizado e 
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conectado em maior ou menor grau à organização e desenvolvimento das 

atividades produtivas do mercado transnacional. 

Tendo por considerado as características de pré-pessoalidade, polifonia e 

carga sócio-cultural da subjetividade, passa-se agora a refletir sobre os elementos 

através dos quais ela participa do processo de confecção dos video games e das 

características de sua evolução, buscando apreender também que fatos e 

articulações possibilitaram a existência desse objeto, tornando-o parte “do” e 

moldando “o” cotidiano/cultura de seus usuários e suas relações com o mundo. 

 Serão evidenciados, portanto, alguns elementos que participaram para a 

confecção desse objeto técnico e os direcionamentos que ele tomou, até a forma 

como hibridou (e aperfeiçoou) consigo outras técnicas, tecnologias e projetos: o 

cinema, a computação, a imagem em terceira dimensão, a representação narrativa, 

a literatura...  

 Assim, se partirá de quatro exemplos de universos de referência que 

evidenciam os estratos subjetivos por trás da existência do video games e de seus 

títulos:  

 

a) O universo imaginário da ficção tecno-científica e de fantasia medieval como 

agenciadores subjetivos para a confecção de jogos e consoles;  

b) O universo das relações estabelecidas entre o desenvolvimento de 

tecnologias macro e micro-informática mais potentes, pressionados pela 

situação da segunda guerra mundial e da “consolidação” da sociedade na 

era da informação/simulação e visualidade;   

c)  O universo das grandes corporações comerciais articulado ao universo da 

informática, em que os video games planetariamente aceitos são de origem 

ou americana (Atari, X-box) ou japonesa (Nintendo, Sega, Playstation). O 

que equivale dizer que um produto com alto poder de transmitir 

subjetividades remete aos sistemas mercadológicos, corporativos e 

transnacionais das duas maiores potências econômicas do planeta;  

d) O universo da intersemiose com a enunciação/linguagem cinematográfica, 

com todos os seus recursos diegéticos - tipos de plano, montagem, foco 
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narrativo, ritmo, trilha sonora - e a conseqüente entrada dos video games na 

indústria cultural, onde o lançamento de jogos converge com o lançamento 

de diversos produtos articulados a ele, a outras mídias e diferentes ramos 

industriais simultaneamente (brinquedos, séries de televisão, cereais 

matinais), concorrendo para a integração do usuário e sua conformação a 

um sistema hegemônico. 

 Tendo por considerado que produção de desejo não se dissocia de 

produção material e social, que seus agenciamentos são intrínsecos e se 

atravessam, serão cartografados em seguida cada um desses universos: 

 

5.1.1 O imaginário da literatura de ficção científica e de fantasia medieval e 
sua intersemiose junto aos jogos eletrônicos  

 Apesar de o primeiro jogo eletrônico de que se tem notícia, o Tennis for Two, 

não reportar ao imaginário da ficção tecno-científica que proliferava durante a 

década de 1950, é curioso perceber como boa parte dos jogos eletrônicos se fixava 

e ainda se fixa nesse tema ou no tema das fantasias medievais. Histórias de 

autores como Arthur C. Clark, Isaac Asimov, Dr. Smith, dentre outros, bem como a 

enorme produção de filmes B para o cinema que tratavam de invasões alienígenas 

ou guerras intergalácticas povoavam o imaginário dos cientistas e os 

impulsionavam a desenvolver tecnologias que aproximassem fantasia de realidade.   

A diversão, o lazer, a brincadeira e o jogo... Parecia inevitável que 

escapassem às fantasias da expansão tecnológica vetorizadas pelo “saber” do pós-

guerra. 

A criação do games Spacewar! em 1962 reflete o tema da ficção científica 

intergaláctica. Neste caso, a fruição estética das histórias do escritor E. E. “Doc.” 

Smith uniu-se a projetos experimentais sobre potencialidades interativas do 

computador, fazendo do video game algo como uma tecnologia do imaginário. 
 

[...] O programa passava a seguir um caminho de maior probabilidade, 
submetido à intervenção do usuário que realimentava a máquina dando 
origem a outros desenlaces potenciais. Além dos aspectos técnicos 
diretamente implicados, Spacewar! lançava luz sobre o caminho ainda 
inédito ao introduzir um tema que “comunicava” ao usuário o sentido do 
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que se desenrolava sobre a tela. O tema era uma guerra espacial, estando 
o jogador no controle de uma das naves que enfrentava naves inimigas 
(Aranha, 2004, p.6) 

  

 A fantasia medieval, por sua vez, também povoa o imaginário dos 

produtores e usuários dos video games e é referência para o desenvolvimento de 

jogos com universos ficcionais mais elaborados. A partir da década de 1980, jogos 

como a trilogia Zork (Infocom/Apple 2, Commodore 64, Atari 8-bit family, PC) foram 

inicialmente produzidos pela Infocom (TEIXEIRA, 2007, p.8) e se mostravam 

livremente inspirados na literatura de J. R. Tolkien, reproduzindo elementos típicos 

da ficção medieval, como bosques, elfos, cavernas e dragões. Empreitadas desse 

tipo vão culminar em pontos altos da indústria dos games, demonstrados por títulos 

como The Legend of Zelda (Nintendo/Nintendo) de 1986 e Myst (Cyan/Macintosh) 

de 1993, citados como versões exemplares de RPGs eletrônicos.   

 Atualmente percebe-se uma invasão de enredos nipônicos entre os títulos 

dos jogos. O que será evidenciado no tópico 5.1.3.  
 

5.1.2 Informática, video games e tecnologia bélica 

 Há um claro paralelo entre o surgimento dos computadores e de suas 

possibilidades de interface, com o desenvolvimento da indústria dos jogos 

eletrônicos. Ambos cresceram concomitantemente a partir das inovações de um 

mesmo cenário histórico, quando a formalização do conhecimento cibernético 

(1948) evidenciou a passagem de uma era marcada pela engenharia das forças de 

cunho mecânico e industrial (como as máquinas a vapor) para uma era baseada na 

troca acurada de sinais, de cunho informacional, digital e em redes a qual ganhava 

suporte produtivo na crescente engenharia das comunicações. 

 O surgimento e aprimoramento dessas tecnologias fora vetorizado pela 

necessidade de aprimoramento de tecnologias bélicas e estratégias de inteligência.   

 Ora o desenvolvimento da informática e da ciência da computação 

impulsionava a indústria dos games, ora lhe causava imensos prejuízos, como 

aconteceu em 1984, durante o chamado crash dos jogos eletrônicos, a partir da 

popularização dos PCs e de jogos confeccionados especificamente para essa 

plataforma.  
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Em seu artigo “O delírio cibernético de Nobert Wiener”, Stephen Pföhl (2001) 

conceitua o cibernético como modo capital ultramoderno. E referindo-se a 

complexificação tecnológica, afirma que “foi o tempo da guerra que apressou a 

produção da imaginação cibernética” (p.107). Nesse sentido, infere-se que, na 

genealogia “primitiva” das máquinas modernas, pulsões militaristas, bélicas e 

capitalísticas infestam as territorializações que evoluíram nas mais diversificadas 

tecnologias: 
[...] De fato, a extraordinária organização dos cientistas durante o esforço 
da guerra acabou por unir de biólogos a engenheiros, lingüistas, físicos, 
matemáticos e administradores em uma intensa atividade que teve 
profundas conseqüências no sentido de uma reorganização conceitual e 
prática das ciências, como, por exemplo, a biologia. A administração de 
sistemas socioeconômicos cotidianos também sofreu esse processo. 
(p.111) 
 

O desenvolvimento das tecnologias no período durante e pós-guerra, 

carregam focos subjetivos em seus componentes, como topos de uma economia 

militarista e patriarcal53. As relações de alteridade entre as máquinas - neste caso, 

tecnologias de guerra e video games - acontecem em escala fractal, ou seja, numa 

correspondência entre máquinas de diferentes níveis e funções, mas que, em 

decorrência das suas relações de alteridade permitem que outras novas alcancem 

um status material.  

 De acordo com Hunter (2004, p.6) o primeiro jogo eletrônico de que se tem 

conhecimento surgiu em 1958, criado pelo físico Willy Higibotham, o Tennis 

Programming ou Tennis for two. O que moveu o seu aparecimento foi o 

desenvolvimento tecnológico não dissociado de uma política específica: o incentivo 

de passeios da população americana a laboratórios militares. Hábito decorrente do 

conflito ideológico conhecido por Guerra Fria. O jogo funcionava como uma 

atração. 

Neste caso observa-se componentes de uma ideologia política marcando a 

confecção de um jogo/ o jogo funcionando como propaganda do poder. 

Em 1949 a empresa Sanders Associates criou, primariamente, um modelo 

interativo entre espectador e tela. Ali, explorava-se as potencialidades de resposta 

que elementos expressivos, não-textuais, articulavam na tela do monitor. Queria-se 

                                                            
53 Ver HARAWAY, D. (2000).  
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na verdade reconfigurar a televisão, embora esta estrutura fundamental fosse mais 

tarde utilizada para a viabilização dos jogos eletrônicos, mais especificamente, em 

1967, com a atualização do projeto “fracassado” de Ralph Baer, no jogo de ping-

pong: Chasing-Game.  
 

[...] o engenheiro elétrico Ralph Baer recebeu da empresa Sanders 
Assiciate a incubência de trabalhar num projeto que conduzisse à criação 
da ‘melhor TV do mundo’. Este dispositivo deveria viabilizar um sistema de 
participação interativa do espectador com o conteúdo que estivesse sendo 
apresentado na tela (...) Interessava-lhe apenas testar  as possibilidades 
de resposta aos elementos expressivos do monitor do televisor. Concebia-
se então uma estrutura de jogo que suportasse seus experimentos”. 
(ARANHA, 2004, p.5) 

 

Outro exemplo destes entrecruzamentos entre técnicas e tecnologias que 

originam novos objetos está na relação funcional estabelecida entre o mouse e o 

joystick. Embora o joystick seja uma invenção da aeronáutica do início do século 

XX (KENT, 2001), na raiz de sua aplicabilidade como interface de interação se 

localizam experiências computacionais. O que é exposto num ensaio de Doug Carl 

Engelbart (1968) “O crescimento do intelecto humano”, o qual trata da ampliação e 

potencialidade da inteligência humana. Para corroborar suas hipóteses, Engelbart 

criou o mouse em fins da década de 1960, aprimorando as potencialidades do 

homem como agenciador direto sobre representações nas interfaces. O objetivo 

era facilitar e potencializar a forma de acessibilidade do usuário à máquina, o que 

viria a se refletir na concepção de tecnologias de interação sempre mais 

desenvolvidas para jogos, como o joystick ou o dataglove.   

No sentido inverso, Levis (1997) afirma que os video games também 

deixaram sua marca no processo evolutivo dos computadores. Primeiro, retirando-o 

da posição exclusiva de máquina de trabalho e atribuindo-lhe uma qualidade de 

entretenimento e passatempo. Depois referindo-se “à incorporação de uma tela 

colorida à informática pessoal” além de ter realizado o primeiro acoplamento de 

“um circuito de som ao computador” (p.27). 

A fundação da Apple, que surgiu da empreitada de dois ex-funcionários da 

Atari (Steve Jobs e Ron Wayne) possibilitou o surgimento de um microcomputador 

(Apple I) que, além de ser editor de texto, também permitia a execução de jogos 
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eletrônicos, embora não se comparassem em designer e jogabilidade aos arcades 

e consoles como o Odissey, o Channel F ou o próprio Atari.  

Por outro lado, a Atari apropriou-se posteriormente de tecnologias da 

computação, como memória e microprocessador, para a confecção do Atari VCS 

ou Atari 2600.  

 No entanto, foram os japoneses com a empresa Taito Corporation que 

começaram a otimizar a relação entre jogos eletrônicos e microprocessadores, 

aliando um bom conhecimento de designer de interface ao domínio de processos 

de minimização de materiais dos PCs. Assim, as portas do mercado americano 

ficaram mais abertas às inovações japonesas. O famoso jogo Spaceinvaders 

(1978) é criação da Taito.  

 A criação do computador/console MSX pela Microsoft revelou como a 

indústria dos computadores integrou-se a uma tecnologia típica do mercado dos 

jogos eletrônicos - o acoplamento de uma máquina à televisão. A tecnologia 

desses computadores era muito parecida com a dos video games, desde a 

capacidade de memória (para torná-lo acessível ao bolso da classe média 

americana) até o mouse, que era utilizado como um joystick.  

Os desenvolvedores de computadores se inspiraram no potencial 

comunicativo dos jogos eletrônicos para aprimorarem as experiências mediadas 

por linguagem no uso de sua tecnologia. Várias softhouses passaram a produzir 

jogos eletrônicos mais baratos e específicos para computadores, já que estes não 

disponibilizavam de muitos.  

Durante o ano de 1984, o Macintosh invadiu o mercado americano e 

humanizou o uso do computador com o seu conceito metafórico de desktop. Por 

isso, este período foi decisivo para a continuidade da indústria dos jogos 

eletrônicos. A popularização das vendas de PCs, entre 1983 e 1984, submeteria a 

indústria dos games a uma crise sem precedentes. No ocidente, houve o chamado 

crash dos video games, dando início à hegemonia das empresas nipônicas na 

indústria do entretenimento digital (Nintento, Sega e Sony). 
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5.1.3 Mercado e tecnologia: o video game no jogo das corporações 
transnacionais   

 Há, como evidenciado no último tópico, uma relação de alteridade 

máquina/máquina, ou seja, como o conhecimento teórico-diagramático segue de 

uma tecnologia à outra cada vez mais desterritorializado, em escalas fractais, 

possuindo em suas origens, entrecruzamentos de um sistema humano/humano e 

humano/máquina que envolve universos de referência subjetivos e culturais.  

 Além das convergências diagramáticas e suas finalizações entre jogos e 

computadores, o percurso de territorialização de mercados financeiros de ambos 

os campos, como indústrias em processo de internacionalização, revelou 

freqüentes convergências e divergências macroeconômicas, dentro do maquinismo 

capitalista gamer. 

Atravessadas pelas movimentações do mercado, seguem as mais 

diversificadas relações entre a evolução das máquinas, suas convergências em 

novas máquinas e sua integração ao sistema mercadológico global. Os números 

corroboram essa informação. De acordo com a Entertainment Software 

Association54 (ESA), a indústria de consoles movimentou em 2007, 9,5 bilhões de 

dólares, crescendo, só nos EUA, entre 2003 e 2006, dezessete por cento.  

 A vitalidade desse negócio/cultura no processo de globalização se deve 

muito, como pincelado anteriormente, às rivalidades e consonâncias entre as 

indústrias japonesa e americana. Os jogos mais populares entre os primeiros 

jogadores são sempre ou japoneses ou americanos: Space Invaders, Pac Man, 

Asteroid, Zelda, Mario e Donkey Kong. 

 As particularidades desse ramo podem ser reconhecidas nas corporações 

transnacionais que contribuem para a sua consagração financeira e 

desenvolvimento planetário, à medida que misturam ou hibridizam formatos, 

estilos e conteúdos nipônico-americanos.  

 O sucesso das produtoras de jogos e fabricantes de consoles japoneses 

toma fôlego com a influência da cultura pop japonesa entre crianças, adolescentes 

e jovens ocidentais, como sugere Castro (2007) que analisa o Japão como nação 

produtora de cultura popular. O cool Japan, como é chamado, é adotado pelas 
                                                            
54 Consultar: www.theesa.com – site official da ESA 
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culturas juvenis desde o consumo da culinária japonesa até os mangás, animés e 

jogos eletrônicos, que trazem influência da língua e de hábitos como o de 

participar de Cosplays, ou seja, festas em que os participantes se vestem e 

contracenam como os personagens de seus jogos ou mangás favoritos.  

 Segundo Castro, a exportação de produtos culturais japoneses gira em torno 

de 13 bilhões de dólares ao ano, o sucesso mundial desses produtos, em especial 

de animés e mangás...  
[...] está relacionado com as mensagens dirigidas às pessoas de 
diferentes países, idades e religiões. Os desenhos japoneses falam mais 
sobre relações humanas. Já a mensagem principal dos cartoons norte-
americanos é sobre a liberdade e o direito civil, com ênfase nas soluções 
individuais, bem diferentes das soluções coletivas apresentadas nos 
quadrinhos e desenhos japoneses” (2007, p.6) 

  

Nesse sentido os japoneses parecem estar à frente com os jogos, porque 

os aspectos típicos de suas narrativas são trazidos para essa indústria, embora os 

primórdios da popularização dos video games aponte para uma hegemonia 

americana, através de empresas como a Atari, que em meados da década de 

1980 perdeu o seu posto de favorita entre os usuários, devido à qualidade inferior 

de seus gráficos frente a Nintendo e a inauguração da Nintendo of America, além 

do que já foi evidenciado sobre a popularização do PC pela IBM (1982).  

 A hegemonia da Nintendo só teve o seu fim com o lançamento em 1994 do 

Playstation, pela também empresa japonesa Sony, que surgiu como concorrente à 

altura, enquanto os americanos só vieram a conquistar “fatias” importantes do 

mercado de consoles com o lançamento do Xbox da Microsoft em 2000. Projeto 

que custou grande investimento da empresa, e cujo joystick (ou controle) foi 

criticado pela falta de ajuste adequado às mãos.  De acordo com Consalvo (2006) 

faltava a Microsoft o know-how da “glocalização” de empresas como a Nintendo 

(que junto a Sony domina hoje o mercado de consoles). 

  As corporações japonesas de produção de jogos como a Square Enix 

trabalham a partir do método da “glocalização” (ROBERTSON, 1995), ou seja, de 

uma forma que integra os seus objetivos mercadológicos de produção e 

distribuição às particularidades locais de cada um de seus mercados 

consumidores: linguagem, cultura, gênero e etnia – indicando que global e local 

podem ser mutuamente constitutivos dentro de uma modelização mercadológica.   
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 O grande passo dado para uma cultura transnacional através dos video 

games se deve à hibridização estratégica do conteúdo de seus jogos. O standard 

dentro dessa indústria diz respeito principalmente à mixagem entre conteúdos 

japoneses e americanos, embora a dominância seja japonesa principalmente 

porque enquanto os americanos, usualmente xenófobos a vários outros produtos 

culturais, aceitem bem os jogos nipônicos, os japoneses dêem preferência a sua 

própria produção.  

 Noutro sentido, a indústria dos video games é significativa em termos de 

globalização econômica e cultural por nunca ter feito parte de uma cultura 

particular. Evidências do transcultural são encontradas mesmo quando um jogo é 

super localizado ou tem conteúdos mais direcionados. – Isto implica que o canal 

de fluxo dos games e a materialidade de seu processo comunicativo promovam 

traços comuns a todos os locais em que chega e entre seus respectivos 

consumidores, emitindo focos de subjetivação que podem ser atualizados em 

substância de expressão e construção de identidades globais. O que será 

discutido a partir do tópico 5.2. 
 

5.1.4 Cinema, video games e indústria cultural  

A idéia de que os video games podem funcionar como filmes em que se 

pode “mexer” ou “participar” povoa o imaginário de seus usuários desde os 

primórdios dessa indústria. Seria uma vantagem desta tecnologia, embora não se 

possa afirmar que o enredo dos jogos se compare em complexidade e qualidade 

narrativa àqueles proporcionados pela linguagem fílmica. No entanto, seus 

usuários apreciam essa possibilidade e fazem comparações, como se pôde 

observar na fala de alguns informantes.   

Como anteriormente exposto, há uma rivalidade entre aqueles que 

entendem os jogos como extensão ou herança da linguagem 

cinematográfica/literária e os que afirmam serem projetos completamente 

diferentes, tanto em linguagem como em proposta e uso.    

No entanto, não interessa nesse momento aprofundar essa discussão, mas 

simplesmente evidenciar que não só o cinema, como seriados de TV e desenhos 

animados mantém uma forte relação com os jogos eletrônicos. Isto já era 

perceptível no início da década de 1980 com o lançamento do console 
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Colecovision da Coleco (ARANHA, 2004, p.20) com títulos inspirados em outros 

produtos da indústria da cultura visual. No caso do cinema, jogos como Rocky 

Super Action Boxing (baseado no filme Rocky – 1972), James Bond 007 (baseado 

em “Os diamantes são eternos” - 1977), no caso de desenhos animados Smurf 

Rescue in Gargamesls Castle (baseado no desenho Smurfs) e no caso de séries 

de TV com Tarzan, inspirado em série homônima.  

Do ponto de vista mercadológico, estes produtos se integram mutuamente 

na intenção de potencializar suas estratégias de oferta, tornando evidente a 

consolidação do video game à industria cultural para além de sua concepção 

enquanto entretenimento tecnológico puro.  

Se antes os filmes e outros produtos inspiravam jogos eletrônicos, a 

popularização destes junto ao público chegou a tal ponto - principalmente a partir 

do início da década de 1990 - que estas formas de mídia passaram a se tornar 

referência para a produção de outras. 

No início desta empreitada, os filmes dificilmente retratavam a atmosfera dos 

jogos, o que decorria da falta de consistência de seus roteiros no que se referia à 

tentativa de adaptação para a linguagem do cinema. Daí que as primeiras 

tentativas foram consideradas mornas para a indústria cinematográfica e para os 

investidores das corporações de video games, com a exceção de Mortal Kombat 

(1995). É o caso de filmes fracassados como Double Dragon (1993), Street Fighter 

(1994) e Super Mario Bros. (1993). No entanto, à medida que os mundos ficcionais 

dos jogos ganhavam profundidade em roteiro e linguagem, estas empreitadas 

começaram a render bons frutos: como é o caso das franquias Tomb Raider (2003) 

e Resident Evil (2002). A empreitada digital Final Fantasy, o Filme (2001), foi bem 

recebida apenas no Japão, por conta de seu roteiro que continha elementos muito 

característicos do que os japoneses apreciam, embora o jogo tenha sido um 

enorme sucesso mundial com mais de trinta milhões de unidades vendidas só em 

2001 (ALVES, 2005, p.49). No entanto, a qualidade dos gráficos do filme, que 

primava por um realismo absoluto, foi elogiada e deixou suas marcas para a 

linguagem cinematográfica.  

Atualmente, vários jogos são pensados como fundamento para a produção 

de filmes (PROVENZO, 2001) e muitas inovações dos jogos eletrônicos passaram 

a inspirar a linguagem cinematográfica.  Exemplos dessa intersemiose são filmes 
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Kill Bill, volumes I e II (2003-2004) e a trilogia Matrix (1999-2003) dos irmãos 

Wachowisk que utilizaram recursos anteriormente vistos apenas na linguagem 

digitalizada dos jogos eletrônicos. O jogo Enter the Matrix que foi lançado 

concomitantemente aos filmes foi também roteirizado pelos irmãos Wachowisk e 

salta como modelo de integração entre essas duas indústrias.  

 Assim, cada vez mais os designers de jogos se empenham em desenvolver 

cenários cada vez mais complexos e passam a reivindicar o reconhecimento como 

artistas55 (principalmente na indústria japonesa).   

 A computação gráfica evoluiu abruptamente no último quarto do século XX, 

a partir de experimentos científicos, chamando a atenção de artistas e designers, 

tanto do cinema quanto dos video games para a criação de sofisticadas imagens 

de síntese em 3D.  

 Já no final dos anos 1990, filmes e jogos eletrônicos passaram a manter 

relações diretas no que toca a forma-expressão em terceira dimensão. O 

conhecimento de planos, recursos e sons implicados na diegése cinematográfica 

são trabalhados por jogos de consoles como o Wii e Playstation. Planos e zooms 

virtuais lançados por jogos eletrônicos interferem frequentemente em animações e 

ficções cinematográficas.  

Cada vez mais expressivos e desenvolvidos, os jogos se integram 

fortemente a indústria cultural, concorrendo com o faturamento da indústria 

cinematográfica ao redor do mundo.   
Os símbolos, ícones e as possibilidades de comunicação complexificando as 

relações de visualidade e sensorialidade com esses objetos técnicos, no vínculo 

direto de conteúdo e expressão com o campo cinematográfico, fazem surgir uma 

nova forma de consumo de ambos os produtos, mais concisa de valores simbólico-

capitalísticos e novas possibilidades de produção de sentido, para a experiência de 

uma subjetividade capitalística. – Traços da cultura gamer integrados à indústria 

tecnológica mantém laços simbólicos e imaginários fortificados pela potencialização 

de significações e valores que a integração com o cinema parece capaz de 

promover.  Essa integração (convergência) aponta para a qualidade “globalizante” 

                                                            
55 Ver Robbinet, W. (2003).  
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da subjetividade do tipo capitalística produzida a partir do uso das tecnologias dos 

jogos eletrônicos.  

 

5.2 Games e gamers: janelas para uma subjetividade globalizada   

 Nirvana (26) é um conhecedor do que chama “universo gamístico”. Ele 

afirma que tem [...] “plenitude total para falar que um jogo é bem feito, mal feito, o 

que é bem feito, o que é mal feito, o desenvolvimento, o roteiro, os clichês”. Para 

tanto, ele, que começou a jogar no Atari do seu primo aos cinco anos de idade e 

prosseguiu cronologicamente a partir da aquisição de cada novo console de 

sucesso - “Nintendinho, Master, Mega, Super-nintendo, Nintendo 64, PS-1, PS-2, 

Dreamcast, Nintendo Games Cube, Xbox normal, aí veio agora o Nintendo Wii, 

PS-3 e Xbox 360”- freqüenta fóruns e sites que atualizam notícias diariamente 

sobre jogos e consoles:  
[...] Posso te dizer quantos consoles vendem por semana, no Japão, 
posso dizer quem tem a liderança. A desenvoltura de vendas total. 
Qualquer coisa relacionada ao crescimento de um console sobre o outro, o 
desenvolvimento cultural dele sobre a nação. Tudo isso tá nesses fóruns 
que eu freqüento, dessas notícias eletrônicas e tal. (informação 
oral:17/04/2008). 

 Nirvana, que considera os jogos como representantes de uma “oitava arte” 

associa, desde o início de sua fala, esta “arte” à indústria. Diz que a indústria 

morreu quando a Atari faliu na década de 1980, e que só com o Nintendinho ela 

renasceu. Somado a isso, ele afirma que os jogos eletrônicos começaram a ser 

respeitados pelos adultos porque:   

[...] o mercado se desenvolveu, evoluiu, cresceu, expandiu (...) é um 
mercado mais lucrativo que o cinema, e tem jogos de todas as idades 
cara, (...) é como o cinema, qualquer tipo de expressão, qualquer tipo de 
arte, tem arte pra todas as idades, tá ligado? O video games já tá nesse 
patamar há muito tempo. (informação oral: 17/04/2008).  

  

 Nirvana não está só ao associar uma de suas grandes paixões a uma 

indústria e suas movimentações financeiras. Ele compartilha com os outros 

informantes o sentido de que os jogos fazem parte de algo extremamente 

importante em sua vida. Um vetor existencial que é ao mesmo tempo uma 
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tecnologia, e que, como todas as outras, torna-se ultrapassada e é freqüentemente 

substituída.  

 Cada um dos jogadores entrevistados é consumidor em potencial de 

consoles e jogos, piratas ou originais, e diferentemente dos consumidores de 

outras indústrias de eletrônicos, indicam o quanto o sucesso de um conglomerado 

ou de um jogo sobre o outro pesam sobre o tipo de relação que estabelecem com 

esses produtos.  

 A prática de jogar video games é uma constante na vida de milhões de 

pessoas no mundo contemporâneo (DIZARD JR, 2000). Ela é encarada pela 

maioria como passatempo, por alguns como vício impeditivo56 e por outros, como 

local de expressão e sentido.  

 Para alguns, poucas vezes a relação com os jogos se torna mais intensa, 

mais emocional. Eles geralmente jogam de forma descompromissada, percebendo 

pouco ou quase nada o quanto a situação os afetou. Para outros, quase sempre a 

relação estabelecida junto aos jogos é altamente emocional, ora gerando um certo 

empobrecimento subjetivo, na situação em que nada mais faz sentido além do 

jogo, ora se tornando um meio de expressividade, evocação e delírio.  

 Em qualquer uma das situações, o poder diagramático do jogo não reflete 

somente as suas regras algorítimicas, mas condensa e automatiza, dentro de sua 

própria lógica operacional, regras do mercado, ditames de seu sistema publicitário 

e uma integração à indústria cultural. Jogos podem constituir absolutas 

propagandas de modos de vida, como a franquia The Sims (Maxis/PC, Playstation 

2, X-box e GamesCube) que se espelha no way of living da classe média 

americana e podem influenciar no consumo de filmes e de brinquedos. 

 Isso acontece pelo fato do jogo eletrônico ser ao mesmo tempo um produto 

majoritariamente comercial, e também um objeto com o qual se estabelece um 

intenso processo comunicativo que envolve esforço não trivial e imersão sensorial. 

                                                            
56 Alguns sites são encontrados na web e revelam que há pessoas cuja subjetividade sucumbiu ou 
foi completamente reterritorializada pelos discursos e intensidades presentes na relação de 
comunicação que ocorre junto aos jogos eletrônicos. Esses sites são freqüentados por pessoas que 
se dizem viciadas em games. No Brasil tem o vicioemjogos.blogspot.com, blog que expõe um 
diário pessoal de um “ex-viciado” em jogos eletrônicos. Nos EUA há o site das “mães contra vício 
em video games e violência”: Mothers Against Videogames Addiction and Violence, mavav.org. Na 
Inglaterra o mais conhecido site de ajuda é o olganonboard.org. 



91 

 

Esse “coquetel” de emoções intensas aliado ao desejo de consumo e à rápida 

evolução tecnológica caracteriza a subjetividade gamer. Enquanto o lucro 

impulsiona e dissemina essa diversão, dada a sua importância para as indústrias 

do entretenimento e do desenvolvimento de novas tecnologias, a percepção do 

que é divertido, de possíveis novas sensações acompanham essa evolução.  A 

superação da qualidade da imersão e da jogabilidade garantem que um console 

seja rapidamente substituído por outro. Estar a par dessas novidades e, mais do 

que isso, saber jogar com elas, torna a cultura gamer indissociável de uma cultura 

cujas expressões subjetivas são consumistas e industriais e se baseiam num tipo 

de equivaler generalizado.    

 Os universos de referência enunciados no tópico 5.1, que alternam 

elementos materiais e desejantes para a produção dos video games, além de 

indicarem um amplo leque de perspectivas sobre essas máquinas, revelam 

aspectos do seu “modo de existência” relevantes para a sua compreensão 

enquanto meio de comunicação e transmissão de mensagens.  

 Todos estes elementos que agenciam a sua evolução enquanto tecnologia 

não se dissociam do canal de fluxo por onde ocorre a relação subjetiva e o 

processo comunicativo durante a partida. – Este grupo de subjetividades hiper-

condensadas, transformadas a partir de regimes diagramáticos e de alterificação, 

atuam também como co-determinantes à continuidade e fruição com o jogo.  

De acordo com Vitor Janei e Romualdo Dias (2006) no artigo intitulado 

”Jogos eletrônicos e políticas de subjetivação”, video games são: 

 
[...] produzidos em uma determinada indústria do entretenimento, que 
possui normas, regras e lógicas próprias, orientadas pelas diretrizes do 
mercado, fazendo da determinante econômica uma forte influência na 
produção simbólica dos games” (...) Muitas das significações culturais 
imbuídas nos jogos eletrônicos (...) correspondem a uma cultura 
impregnada pelo Capitalismo Mundial Integrado, repleta de imagens 
vinculadas ao consumismo, violência, sexo, misoginia e aos valores 
“globais” e desterritorializados. (p. 2-3) 

 Assim, por se tratarem de potenciais vetores de subjetivação, a aderência do 

conteúdo dos jogos aos conteúdos psicossociais do jogador não escapam aos 

movimentos de inputs e outputs referentes à sua viabilidade e “construção” do 

sentido de jogar. 
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 É durante o processo de comunicação com a máquina, através da 

codificação e decodificação de fluxos de informação que possibilitará ao usuário se 

comportar ora como receptor mais ou menos passivo das mensagens, aderindo à 

lógica capitalística do jogo, ora como um participante de seus conteúdos, pela 

estética mental e emocional que os universos ficcionais podem promover.  

 Assim, fica estabelecido que, no circuito que segue do jogador ao jogo, via 

joystick, há um fluxo de sinais que comportam em si modos de ser de um 

determinado estabilishment. Tanto no que diz respeito à aderência humana a um 

paradigma de controle, como sugere Pfhöl (2001), a partir de uma ciber-

hifenização57 da vida social, quanto aos “aprimoramentos meméticos” que os video 

games podem trazer aos seus usuários, como propõe a perspectiva super-

integrada de Steven Johnson (2005).  
 É sobre o que tratarão respectivamente os tópicos a seguir:  

 

5.2.1 Subjetividade ciber-hifenizada 

 Pfhöl (2001) sugere um uso amplo do termo cibernética. Não apenas no que 

se refere a sua aplicação tecno-científica, mas como forma “ultramoderna” de 

controle social. Sua proposta busca revelar, dentro do cenário dos fluxos de 

informação e comunicação, como [...] “os giros de feedback cibernético informam a 

organização ritual energética de poder entre nós e os outros (106)” e como, dentre 

esses giros, os mais dominantes possuem uma carga “masculina”, “heterossexista” 

e “racialmente marcada”.  

 Segundo o autor, ainda, as práticas de controle cibernético guiam as 

sobrevivências material e expressiva dentro de um sistema econômico 

contraditório. Neste sentido ele aplica o conceito de feedback interativo para a 

sociedade e sugere que nesse processo há sempre controladores e controlados, 

fazendo um aporte entre o pensamento pós-estruturalista e a cibernética: “quando 

                                                            
57 Não se deve confundir ciber-hifenização com cibercultura. Enquanto ciber-hifenização trata de um 
controle social por meio do comportamento da informação, cibercultura aponta para novas formas 
de vivenciar o tempo e o espaço a partir de uma simbiose entre socialidade e técnica.  
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estudados criticamente, cada um também sugere potencialmente imagens nas 

quais se reflete e se repete uma sensibilidade ao poder58” (p.109) 

 Desta forma há uma constante padronização cibernética de várias atividades 

cotidianas, num fluxo de controle que interage através do comportamento da 

informação, em sinalizações cibernéticas coletivas.  

 
[...] Olhe para os livros de prestação de contas, as projeções, os números 
e os ingressos... Estoques e mercadorias, os mercados de seguros, 
bancos, moedas, opções, futuros... Todos esses mercados devem ser 
agora repensados e reestruturados, porque hoje cada um é vivido como 
um tipo menor, mas ainda assim, como um tipo de troca ‘telemática’ de 
feedback entre informação e energia. (PFHÖL, 2001, p.111) 

  

 Pfhöl acredita que capital, informação e energia constituem um foco 

determinante para o andamento da vida social atual, o que é preocupante segundo 

ele, pois, seguindo o rastro de pensadores como Donna Haraway (1981-1982), ele 

aponta que na genealogia da lógica desse sistema, pode-se dizer que foi o tempo 

da guerra, através da necessidade de sobrevivência e do emprego ilimitado de 

recursos, que fundamentou a prática da ciência cibernética e consequentemente a 

junção bem sucedida destes três elementos, que trabalham a favor de uma lógica 

econômica militarista típica do patriarcado capitalista.   

 Seguindo a sua lógica, pode-se afirmar que as máquinas e tecnologias 

produzidas desde então mantém em seu núcleo um hiper-condensamento da 

subjetividade59 de seus planejadores e do próprio plano de imanência em que 

viviam (o durante e pós-segunda guerra).  

 Os modos de subjetivação dos usuários das tecnologias estão virtualmente 

ligados (mas não determinados em absoluto) aos modos de produção e 

materialização desse modelo inventado e inconscientemente institucionalizado de 

cibernética social. 

                                                            
58 “Sensibilidade ao poder” - Termo que toma emprestado de Haraway (1992) Ciborgs and women: 
the reinvention of nature.  

59Como explicado anteriormente, o que se atualiza através das evoluções diagramática e das 
relações de alterificação no que diz respeito à evolução das máquinas técnicas.  
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 A percepção, a fruição estética, o comportamento não permanecem ilesos 

consequentemente aos paradígmas da processualidade, simulação e informática, 

quando fluxos, feedbacks virtuais e conteúdos digitais aparelham os modos de 

semiotização e subjetivação. 

 Este rápido itinerário acerca da teoria de Pfhöl, quando associado aos jogos, 

permite levantar a hipótese de que, a partir da própria materialidade e pela forma 

como exige uma padronização das suas funções para que tenha uma continuidade, 

o video game integra-se aos maquinismos dessa subjetividade ciber-hifenizada, 

que está virtualmente acoplada à subjetividade capitalística e, por conseguinte, ao 

estabilishment das realidades dominantes. – Trata-se de uma ciber-fruição, uma 

ciber-diversão ou mesmo um ciber-entretenimento, que mantém em seus fluxos de 

comunicação pulsões totalitaristas desse projeto de vida cibernético.  

 A idéia de brincar com botões e comandos automáticos é guiada por 

reterritorializações de intensidades capitalísticas, tanto quanto os próprios jogos e a 

veiculação de seus conteúdos. Está-se diante do novo modelo de dominação pelo 

controle, no sentido proposto por Deleuze (1992).  

 Quanto a isto, o uso dos video games, quando ele homogeniza 

complexidades semióticas em favor de intencionalidades corporativas entra em 

acordo com o que Virilio (1993) chama de industrialização da percepção ou Sfez 

(1992) de tautismo tecnocrático. 

 Essa percepção industrializada parece se refletir na fala dos jogadores 

quando questionados sobre os benefícios do uso dos video games. Para eles, o 

aspecto positivo do uso dessa tecnologia, geralmente recai sobre um tipo de ganho 

instrumental e cognitivo, em detrimento de qualquer sentimento evocativo. Melhora-

se o raciocínio, aperfeiçoa-se o inglês, os reflexos são exercitados e a percepção 

do mundo é aprimorada.  

 A discussão acerca desses aspectos é desenvolvida no próximo tópico.  

 

5.2.2 Video games como máquinas “transmissoras de memes” 

 Para alguns jogadores, e nesse caso estão incluídos todos os informantes 

dessa pesquisa, os video games contribuem para uma forma de desenvolvimento 
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cognitivo. Segundo seus relatos essas máquinas os tornam mais inteligentes, tanto 

no aspecto instrumental quanto emocional da inteligência.   

 B., um dos informantes, que joga desde os quatro anos e já passou pela 

experiência de queimar a placa de seu Playstation depois de passar dezoito horas 

ininterruptas jogando Nocaute Boxe diz:  
 

[...] É comprovado já que “tipo” uma pessoa que joga muito video games, 
que joga muito com computador, e essas coisas, ele tem trinta por cento 
da visão mais aguçada.  Por exemplo, eu tô na rua com a minha mãe e 
com a minha irmã, eu consigo ler uma placa lá longe, e fica todo mundo 
espantado. Alguns jogos assim pra te dar percepção, até questão de sei 
lá, sobrevivência, tem aqueles jogos mais inteligentes (informação oral: 
19/04/2008).. 

  

 Para B. os games são verdadeiros propulsores do que se pode chamar de 

um “melhoramento” perceptivo e intelectual. Para ele, como para os outros 

informantes existe a certeza de que os jogos os proporcionam. Eles acreditam que 

são por isso mais espertos, possuem uma maior habilidade sensório-motora e 

conseguem resolver problemas com mais facilidade. 

 Dessa maneira, infere-se que, desenvolvendo-se de acordo com uma 

indústria altamente lucrativa, os jogos parecem estar beneficiando apenas aqueles 

que têm acesso a essa tecnologia, onde a industrialização da percepção soa como 

uma etapa evolutiva diante de outras formas de se perceber o mundo.  Uma forma 

que, ciber-hifenizada, integra-se de fato aos regimes perceptivos hegemônicos.  

 Os fluxos de uma subjetividade capitalística parecem ultrapassar o eixo 

produção-consumo da indústria dos games e ganhar espaço entre seus usuários a 

partir do uso dessa tecnologia e do que acreditam ganhar com ela. Enquanto se 

adaptam bem à contemporaneidade e suas inovações tecnológicas os gamers 

assíduos não percebem a sua imersão dentro de uma engrenagem que lhes 

oferece uma imensa quantidade de produtos, os quais se articulam a uma 

publicidade sedutora (através de sites, revistas e outros produtos transmidiáticos) 

e ao próprio desafio de vencer mais uma partida. Como afirma Sherry Turkle 

(1989, p.59), acerca do poder dominador dos jogos do computador: “a metafísica 

deu lugar ao desejo de vencer”. 

Johnson, por sua vez, (2005, p.12) aponta para o que chama de benefícios 

sociais trazidos pelo uso dos video games. A partir da idéia que chama de “curva 
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do dorminhoco”, ele afirma que a cultura midiatizada se complexificou nos últimos 

cinqüenta anos de tal maneira que deixa de ser um entretenimento vazio e adquire 

a “virtude social” de ser uma grande propulsora de inteligência cognitiva, a despeito 

de toda a sua “ambigüidade ética”.  

Para chegar a essa conclusão, Johnson parte da idéia de que há um 

consenso apocalíptico prevalecente acerca da cultura de massa, que a vê como 

infantilizada, pobre e reacionária. E diz que isso acontece porque é natural aos 

intelectuais e acadêmicos desconfiarem de toda nova forma de mídia, 

supervalorizando a cultura impressa.  

 Apoiando-se sempre no argumento de que na verdade a cultura de massa 

está se tornando mais exigente do ponto de vista intelectual - como se pode 

observar principalmente através de jogos e seriados de TV que são mais 

complexos que os de vinte anos atrás – ele aposta nesses benefícios sociais via 

aprimoramento cognitivo, deixando claro que não pretende fazer nenhum 

julgamento ético-moral acerca do conteúdo veiculado por essas mídias.  

 A inconsistência de sua teoria reside em primeiro lugar na ausência de 

fundamento sobre a idéia de que as pessoas estejam ficando “mais inteligentes”. O 

que é verdade apenas dentro de um determinado sistema e consenso (no caso a 

sociedade onde foi realizada a sua pesquisa). E, em segundo lugar, no de que há 

uma supervalorização da inteligência cognitiva e de uma estética da mente, em 

detrimento de qualquer outra forma de desenvolvimento emocional ou moral, 

quando aposta na possibilidade empírica de separabilidade entre cognição e ética. 

 Mantendo um ponto de vista super-integrado acerca da tecnologia dos jogos, 

Johnson cita que este entretenimento atualmente exige leituras de guias e manuais 

publicados pelos seus desenvolvedores, aportando-se no saber neurocientífico 

para evidenciar os tais “benefícios” dos video games. Dessa forma ele pressupõe 

uma submissão da instância subjetiva do desejo ao funcionamento de 

recompensas cerebrais durante a partida.  
 Embora aponte evidências importantes acerca do ato de jogar, como o 

treinamento cognitivo e esclareça os pontos positivos da teoria dos sistemas 

complexos para o entendimento da cultura, o que emerge ao fim de sua leitura é 

que ele aposta na tecnologia dos jogos eletrônicos como uma grande otimizadora e 

adaptadora à “vida contemporânea”.  
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 Neste sentido os video games podem ser vistos como importantes 

ferramentas de adaptação e evolução cultural (algo implícito em sua teoria), o que 

o faz recair sobre um ponto de vista altamente memético.   

 A memética60 sugere uma visão evolucionista da cultura, na qual as idéias e 

práticas sociais (ou como chamam memes) evidenciam uma evolução ou 

aprimoramento da espécie à medida que se tornem prevalecentes e consensuais.   

 Assim, não fica claro em nenhum momento na teoria de Johnson, ou mesmo 

nas falas dos informantes, porque razão deve-se levar em conta que este 

aprimoramento cognitivo mereça destaque em relação aos aprimoramentos 

cognitivos que provavelmente se desenvolvem em culturas periféricas, cujos 

sistemas de modelização acontecem em níveis diferenciados, seguindo valores 

localmente justificados.   

 Noutro aspecto, consoles, computadores e jogos eletrônicos são máquinas 

financeiramente acessíveis a apenas partes da população61, e como potenciais 

treinadores cognitivos para um contexto que é tido como o contexto social e 

economicamente dominante, sua posição enquanto vetor de uma subjetividade 

capitalística ou uma “máquina transmissora de memes” merece ser revisitada do 

ponto de vista de uma teoria social crítica.  

   

5.3 Skull, a Nintendo Corporation e o meta-game 

Skull, 19 anos, escolheu esse pseudônimo para se apresentar deixando 

claro que o significado da palavra em português é “crânio” e não “esqueleto”. 

Apesar de seu jeito tímido, ele valoriza a sua inteligência e tudo aquilo que não só 

os video games, como a web e a tecnologia em geral são capazes de oferecer em 

termos de conhecimento, inclusive informações “menos freqüentes nos meios das 

massas”, como ele mesmo explica.  

Skull ainda afirma que domina o inglês por conta de jogos eletrônicos como 

X-Com (Microprose/PC, Playstation), game de estratégia que trata da escravização 
                                                            
60 Sobre Memética ver BLACKMORE, S. (1999) The meme machine.  

61O preço de um console como o Playstation 2 gira em torno de duzentos dólares. O Playstation 3 
custa aproximadamente novecentos dólares, da mesma forma que o Nintendo Wii. Fonte: 
www.amazon.com.  Além disso, jogar RPGs on-line é uma atividade que exige geralmente cartão de 
crédito internacional.  



98 

 

da raça humana por alienígenas. O jogador ocupa a função de comandante da “x-

com” – unidade de combate alienígena, e, à medida que protege as nações da 

invasão inimiga, é recompensado com um suporte monetário.  Dessa forma ele 

financia pesquisas e rouba equipamento alienígena para aumentar seus recursos e 

assim investir em mais armas.  

Além do benefício do domínio do inglês, Skull afirma que está estudando 

japonês, devido a uma admiração pela cultura nipônica, que segundo ele, tem uma 

“personalidade forte” por ter sido a última cultura a sair do regime feudalista e 

mesmo assim atingir o nível de tecnologia em que se encontra.  Somado a isso, ele 

mantém um Fórum62 on-line, onde discute questões relacionadas a 

“acontecimentos de conspiração, Física e o Universo”. Dizendo ainda que se 

interessa pelo trabalho de Thimoty Leary e outros gurus.  

 

 
Figura 6: imagem de X-Com. O jogo demanda estratégias inteligentes para a produção de 

tecnologia bélica e compensa o avatar com maior poder financeiro. 
 

  Junto a Nirvana, Skull também tem conhecimento acerca da indústria dos 

games e, como todos os outros informantes que foram selecionados como tipos 

ideais de jogadores, tem um afeto especial pelos consoles da Nintendo, os quais 

fizeram parte da sua vida, a cada “geração” (Super-nintendo, Nintendo 64, Game 

Cube e Nintendo Wii), apesar de ter começado a jogar um pouco mais tarde que os 

outros – aos nove anos – com o Mega Drive e o mascote da empresa: o Sonic. 

                                                            
62 novaera.makeforum.org 
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 Para ele, a única empresa que “inova em jogabilidade e diversão é a 

Nintendo", enquanto a Sony é uma empresa de eletrônicos em geral, que tem uma 

tendência maior a fazer jogos com: 
 

[...] características do tipo ‘seja adulto’, ‘seja humano’, ‘viva essa 
realidade’. É uma empresa mais materialista, entendeu? Não é como a 
Nintendo, que você vê um jogo feito Mario Galaxy, que ele anda em 
níveis diferentes, tipo, ele tá numa plataforma, e ele pula, e de alguma 
forma a gravidade muda e ele anda em outro patamar, anda pela parede 
assim. A Sony não tem muito disso, ela tem mais jogos específicos. E o 
caso da Microsoft é mais amplo, o X-box, porque eles trabalham pra 
computador, atende a mais pessoas. (informação oral: 25/04/2008).  

  

 Estar informado sobre as corporações é um sintoma do quanto as inovações 

dessas empresas afetam a forma como Skull, Nirvana, B. e DJ jogam. Isso 

acontece diferentemente de outros produtos da indústria do entretenimento porque 

as inovações nesse setor são rápidas (SANTAELLA, 2007, p.407), o que tem 

implicação direta sobre a experiência de jogabilidade e imersão. Diferentemente do 

que acontece às corporações cinematográficas ou à indústria fonográfica, em que 

não é freqüente encontrar entre o público/consumidor aqueles que prefiram ou 

saibam identificar filmes de uma a outra produtora, entre consumidores de video 

games - como se pode observar em revistas especializada como a Eletronic 

Gaming Monthly (EGM) ou portais de análise de jogos como o Imagine Games 

Network (IGN) - tanto as corporações de consoles e hardwares como as softhouses 

que produzem títulos são temas de discussão e interesse.  

 O sucesso de jogos como o recente Super Smash Bros. Brawl 

(Nintendo/Nintendo Wii) evidencia o quanto a subjetividade gamer e a imersão 

acontecem indissociáveis das novidades das grandes corporações produtoras de 

consoles e jogos.  

 Junto aos outros informantes, durante o período de aplicação das 

entrevistas, Skull estava jogando Super Smash Bros. Brawl. Jogo apontado por ele 

e Nirvana como um dos melhores dos últimos tempos.  Para os dois, o jogo favorito 

até o momento.  

 Smash Bros. como é chamado, pode ser jogado de forma progressiva, a 

partir do desvelamento de mundos ficcionais, ou simplesmente como uma arena de 

combate entre diversos personagens, no caso os mascotes das mais diversas 
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empresas: Sonic, Mario, Donkey Kong, Picachu, Zelda, dentre outros, funcionando 

como uma celebração dos mascotes gamers das grandes corporações.  

 

   

Figura 7: Os personagens do Super Smash Bros. Brawl são os mais famosos mascotes das 
corporações de consoles e softhouses.  

 

 Embora para Skull a Sony seja uma empresa “mais materialista”, seu jogo 

favorito, o Smash Bros. enquanto produção da Nintendo, funciona como um 

outdoor dos “avatares clássicos” e consequentemente como uma cartada 

mercadológica sem precedentes para a empresa: foram mais de um milhão de 

cópias vendidas só no Japão em apenas dez dias após o seu lançamento, de 

acordo com a própria empresa63. Um recorde entre os jogos para o Nintendo Wii.  

 Além dos gráficos e da jogabilidade terem sido elogiados pelos informantes, 

o sucesso do jogo se deve em grande parte ao uso dos mascotes das diversas 

corporações, concentrados das lembranças afetivas de seus jogos respectivos. A 

rivalidade entre os mascotes ou a união entre eles, ao mesmo tempo em que o faz 

funcionar como um jogo de luta convencional, representa a rivalidade entre as 

diferentes empresas, e um meio eficiente de publicidade. Tudo embaralhado.  

 Para estes jogadores, especificamente, a imersão nos jogos está associada 

à imersão no universo gamístico, e consequentemente à política econômica de 

suas empresas. O fascínio e o domínio exercido pelos jogos segue o rastro do 
                                                            
63Ver www.nintendo.com 
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fascínio pela tecnologia e pela capacidade de suas inovações, bem como pela 

necessidade de adquiri-las.  Esta é uma característica específica dos video games 

dentro da indústria do entretenimento: a idéia de que a diversão, o prazer, a 

brincadeira e a satisfação estão diretamente relacionados à aquisição de produtos 

caros e inovadores. Está-se diante de um tipo de meta-game.  

Nesse sentido, as modelizações de Skull e Nirvana dão pistas do quanto os 

jogos podem ser vetores de uma subjetividade associada ao socius e seu 

estabilshment. A concentração de sentido que depositam sobre estas tecnologias, 

este entretenimento que faz parte de suas vidas desde a infância e que contribui 

para a construção de uma teia simbólica valiosa em seus sistemas culturais, é 

produzida por grandes corporações globais, desvelando um tipo de submissão 

semiótica (não por completo) aos fluxos mercadológicos dessas empresas, de 

forma direta ou através do inconsciente maquínico, via diagrama de controle.  

Seus territórios são agenciados nesse sentido: códigos entre gamers, suas 

gírias, o que eles compartilham em termos globais estão sempre associados à 

atualização de seus “brinquedos”. Tudo aquilo que vale como grande 

acontecimento na atividade de jogar jogos eletrônicos: desafiar o tempo na partida, 

golpear com fatalities o adversário de uma luta e o senso de pertença que um jogo 

ou uma marca de console proporciona estão ligados à integração com cada uma 

das novas tecnologias geradas para isso. Códigos compartilhados que se atrelam a 

uma modelização corporativo-industrial.  

Através dos automatismos subjetivos concentrados no diagrama de controle 

proposto por cada um dos jogos, afetos e fantasias imaginárias são moldadas 

através do tipo de relação que se estabelece com o conteúdo do jogo e com a sua 

porção material.  

Tornados agenciamentos coletivos de enunciação, esse códigos, entendidos 

como máquinas desejantes, podem estabelecer um território gamer globalizado e 

homogeneizante. Seja como reprodutores de fluxos capitalísticos, através da 

ideologia que transborda do conteúdo dos jogos ou mesmo da estética subordinada 

à materialidade durante aquele processo comunicativo, seja como propulsores de 

uma cognição contemporânea dominante, torna-se evidente o quanto há uma 

faceta dos video games que vetoriza uma subjetividade capitalística.  
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A fala de DJ, informante que ilustrou o capítulo anterior, esclarece o 

movimento de dois lados e de extrema aderência que essa indústria promove:  

[...] o video games é um eletrônico sociabilizador, ele não é um eletrônico 
de criar divergência, não é isso que a empresa quer fazer com a sua vida, 
tá ligado? A empresa quer criar um video games que tenha cada vez 
mais joysticks pra você jogar (informação oral: 03/04/2008). 

 O próximo capítulo especificará algumas experiências com jogos eletrônicos, 

a partir da fala de alguns informantes, ao mesmo tempo em que apresentará duas 

possíveis formas de desterritorialização, ou linhas de fuga, que o contato com 

essas tecnologias pode tecer.  
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6.0 A TECNOESTÉTICA DOS VIDEO GAMES E A 
 SUBJETIVIDADE ESQUIZO  

 

 Buscou-se evidenciar até o momento que a produção desejante 

proporcionada pela experiência com os video games é explícita ou implicitamente 

atravessada pela indústria de consoles e jogos, visto que nesse processo 

diagramático borram-se as articulações afetivas entre entretenimento, desafio, 

consumo e prazer.  

 Diferentemente de grande parte dos consumidores de outros produtos da 

indústria do entretenimento, os gamers parecem estar informados sobre o mercado 

dos jogos e suas inovações tecnológicas, à medida que estas aderem à indústria 

informática ou indústria cultural e se tornam consequentemente importantes para a 

sua experiência enquanto jogadores. Nesse sentido, a forma de usar um console e 

a interação com o seu conteúdo parecem estar diretamente vinculados a essa 

produção material. A indústria promove experiências intensas de curiosidade, 

instigação e satisfação, seja através do próprio jogo, seja a partir da publicidade 

maciça que a inflama, ao passo que reterritorializa espaços subjetivos, 

consolidando essa tecnologia enquanto produto cultural.  

 Ao mesmo tempo, através do contato pessoal do pesquisador com os jogos 

e das experiências relatadas pelos informantes, evidenciaram-se elementos que 

apontam para a produção de uma subjetividade não absolutamente subordinada às 

máquinas capitalísticas dessa indústria. Idéias como a da hipérbole do sujeito e da 

experiência imaginária e comportamental proporcionadas pela imersão nos jogos64 

não poderiam gerar linhas de fuga ao diagrama de controle?  

 Embora seja difícil trazer evidências de que os jogadores passam por 

experiências do tipo “esquizo”, de desligamento da realidade, a impressão única e 

pessoal proporcionada pela imersão não parece fazer da submissão cibernética 

diante de códigos informáticos uma regra durante o ato de jogar. 

 Os algoritimos que automatizam o canal de fluxo dos jogos, exemplificado 

através do flow framework de concentração e satisfação proposto por 

                                                            
64 Ver cap. 4, itens 4.1 e 4.3 
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Csikszentmihaly (1990), não parecem suficientes para “minar” ou meramente 

promover uma homogeneização subjetiva pelo uso repetido dessa tecnologia. 

 Esta não determinação da produção subjetiva evidencia as potencialidades 

de fuga vetorizadas pela tecnologia dos video games, ou seja, o seu potencial 

caótico-emancipatório, exibindo-a como um vetor psicotizante, no sentido 

revolucionário que Deleuze e Guattari (1996) atribuem à psicose, enquanto 

categoria existencial e estado psíquico não subordinados aos sistemas semióticos 

dominantes.   

 Peter Pál Pelbart (2001) explica o funcionamento esquizo da sociedade atual 

e quais as maneiras que esta forma de subjetividade - inspirada pela estrutura 

psicótica de personalidade - se utiliza para escapar à hegemonia do modo subjetivo 

capitalista:  
 

[...] o esquizo está dentro e fora, da família, da cidade, da cultura, da 
linguagem, ocupa um território, mas ao mesmo tempo o desmancha, 
dificilmente entra em confronto direto com aquilo que recusa, não aceita a 
dialética da oposição, que sabe submetida de antemão ao campo do 
adversário, por isso ele desliga, escorrega, recusa o jogo ou subverte-lhe 
o sentido, corrói o próprio campo, desterritorializa-o (...) faz dessa mesma 
desterritorialização um território subjetivo. (p.1) 

 

 As desterritorializações revelam-se, portanto, efeitos colaterais dos 

agenciamentos promovidos pelo capitalismo atual. Para entender o surgimento 

desses efeitos, pode-se pensar na imagem de fluxos caóticos que aderem ou 

penetram a lógica hegemônica através de um movimento análogo aquele que a 

biologia chama de osmose: uma caosmose (GUATTARI, 2006, p.99).   

 Aplicando este modo de pensar sobre o universo gamístico, percebe-se que 

os próprios fluxos que engendram a indústria dos games, produzem espaços que 

escapam às maneiras de sentir, ver e pensar que a cultura capitalizada oferece. 

Espaços que fogem à padronização desejante e atuam como linhas de fuga.   

 Do mix de conteúdos e fluxos que atravessam máquina e jogador durante o 

ato de jogar, alguns podem ser selecionados e dissecados como vetores de uma 

produção subjetiva que, movida pela própria heterogeneidade de formas e 
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conteúdos circulantes que lhe é intrínseca, fornece linhas para a construção de um 

território existencial individual ou coletivo, não-serializado.  

 A consistência autopoiética da interação entre o organismo humano e a 

máquina algorítmica, possibilita experiências de intensidades e devires 

aparentemente não subordinados à máquina técnica, mas que lhe são relacionados 

e que ao mesmo tempo acabam escapando às axiomáticas da semiose dominante 

jogo/jogador, ou seja: o desejo de vencer apontado por Turkle (1989, p.59) ou a 

submissão ao canal de fluxo.    

 Nem sempre o objetivo durante a partida é realizar uma alta performance 

individual, o que se comprova, por exemplo, pelo senso de comunidade que alguns 

RPGs on-line oferecem, através da construção de guildas ou clãs entre avatares 

com objetivos em comum.  

 Pode-se desconstruir, na experiência mesma de alguns jogos eletrônicos, a 

sua própria lógica: a de superar desafios e vencer.  Isso se deve em boa parte à 

sua própria evolução tecnológica e sua integração no espaço proporcionado pelo 

desenvolvimento da informática planetária: o ciberespaço.  

 Assim, dentre os diversos agenciamentos observados durante a relação 

gamers/video games, dois foram os vetores de desterritorialização selecionados.  
 

a) os focos de enunciação coletivos, ou territórios existenciais coletivos, criados 

com auxílio da cibercultura e a participação deste movimento para um tipo 

de enriquecimento de códigos e materiais simbólicos que influenciam um 

novo tipo de socialização e reencantamento entre os usuários de video 

games. Não só para aqueles que jogam jogos on-line, mas para os que 

indiretamente encontram no ciberespaço um local de compartilhamento de 

valores e símbolos relativos aos jogos jogados em modo single player;  
 

b) a própria experiência de fruição proporcionada pela tecnologia dos video 

games que funciona a favor da sensação de imersão - como demonstra a 

utilização de recursos tais quais o realismo da imagem de síntese e 

elementos diegéticos oriundos da linguagem cinematográfica – e que podem 

proporcionar experiências-limites durante a partida, além de percepções e 
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afetos que escapam às intencionalidades da indústria do entretenimento e 

ao diagrama de controle.  

 

 A seguir, esses dois pontos serão desenvolvidos, a partir de exemplos 

extraídos das falas dos informantes.  

 

6.1 Cibercultura como território de propagação da subjetividade gamer  

  Dentre aqueles que adquirem consoles ou realizam downloads de jogos via 

internet, nem todos podem ser considerados jogadores cuja subjetividade é 

intensamente atravessada pelos maquinismos do universo gamístico. Muitos 

gamers são nerds, geeks, N-Geners (TAPSCOT, 1999) ou fazem parte de tribos e 

comunidades que ganharam voz a partir do advento e popularização do movimento 

chamado cibercultura.  

 A cibercultura não diz respeito ao que foi levantado65 sobre a ciber-

hifenização da sociedade no sentido de controle social cibernético. Pelo contrário, 

como indica André Lemos (2002, p.97) ela se refere “não a uma cibernetização da 

sociedade, mas a uma tribalização da cibernética66”. Algo que é da ordem de um 

reencantamento, da produção de formas de expressão inéditas.  
  

[...] Com a cibercultura estaríamos além da dominação técnica de tipo 
industrialista que dessacralizou a natureza e desencantou o mundo. A 
cibercultura cresce no terreno da dominação energética e material do 
mundo, no reino do Ge-Stell, como mostrou Heidegger (provocação da 
natureza, extração das energias/matérias disponíveis na natureza), mais 
vai se sedimentar pouco a pouco, sob uma natureza já dominada 
transformada. (LEMOS, 2002, p.278) 

 

                                                            
65 Ver capítulo 5, item 5.2.1 

66Destaca-se neste sentido o movimento esquizo análogo entre capitalismo e cibernética, quando 
ambos oferecem ao mesmo tempo aparatos dominadores e emancipadores dos processos de 
subjetivação.   
 



107 

 

 Esta qualidade da cibercultura, que se pode chamar de esquizo, acompanha 

e vetoriza o movimento de internacionalização das fronteiras entre os países e 

favorece mudanças socioculturais complexas de vivenciar tempo e espaço, como 

aponta Lévy (1999). Ela pode ser vista, portanto, como uma forma análoga a das 

condições atuais do capitalismo (também chamadas de pós-modernas) e pode 

viabilizar incontáveis possibilidades de experiências subjetivas, ao fornecer 

alternativas às chamadas anomias sociais.  

 Nesse sentido, ao apresentar novas formas de relações entre as pessoas, 

borrando fronteiras entre imaginário e simbólico, virtual e real e complexificando 

relações, a cibercultura pode permitir o resgate de experiências mais tribais, no 

sentido de Maffesolli (1987), possibilitando um certo reencantamento do mundo, 

que vai de encontro ao que Weber (2003) chama de desencantamento do mundo, 

equivalente à perda do domínio mágico e místico em detrimento da razão 

instrumental. O reencantamento é entendido dessa forma como uma volta, uma 

retomada do lúdico, do afetual e do onírico.  

 Simpáticas a este movimento de reterritorialização do encantamento, as 

relações de comunicação proporcionadas pela cibercultura têm a capacidade de 

“embaralhar”, à sua maneira, ícones das modernas sociedades do espetáculo e 

redimensionar suas cores, valores e principalmente intencionalidades.  O que leva 

ao questionamento: novos espaços subjetivos vitalistas e hedonistas que fogem à 

padronização tecnocrática e à ciber-hifenização poderiam ser cartografados com o 

potencial comunicacional dos video games?  

 Gamers obviamente podem tanto fazer parte desse movimento global da 

cibercultura, quanto ser parte submissa a um sistema semioticamente ciber-

hifenizado, apáticos às formas de relações sociais que desafiam às 

(re)territorializações do capital tecnocrático. Isso vai ter uma relação direta, embora 

não determinista, com suas experiências anteriores. Enquanto a ciber-hifenização 

regula, estabiliza e controla a informação, estreitando linguagens e códigos, no 

sentido de que nada escape ao controle (massificando o humano à categoria de 

cybernanthropes, no sentido de Henri Lefebvre), a cibercultura torna a linguagem, 

os códigos e a cultura cada vez mais complexos. Manter-se entre um território e 

outro, às vezes de forma tensionada, e mesmo alienada, parece singularizar a 
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subjetividade gamer em relação a outras formas de subjetividade que territorializam 

a contemporaneidade.  

 Como se observa entre gamers, parece que em alguns casos, os dois lados 

da moeda desta ciber-subjetividade global e informatizada podem habitar a mesma 

pessoa. Divididos entre uma subjetividade capitalística e uma subjetividade 

esquizo/cibercultural, esses representantes do mundo globalizado e do ciberespaço 

podem ser vistos como estandartes do vai-e-vem e da condição fragmentada da 

forma capitalista contemporânea.  

 Embora esses jogadores tenham nos jogos eletrônicos importantes 

experiências de vida, eles revelaram em suas falas, de forma direta ou não, o 

quanto os dispositivos ciberculturais (hardwares, softwares e conteúdos) podem 

funcionar como parte da experiência do jogo, ora diretamente, como acontece aos 

jogos on-line do tipo RPG, ora indiretamente, onde experiências do tipo single 

player tem seus efeitos compartilhados, completados e socialmente 

contextualizados em espaços virtuais de debate como comunidades e fóruns on-

line.  

 Ao mesmo tempo em que a indústria dos games utiliza o espaço virtual 

como uma forma de outdoor publicitário, os gamers o utilizam não só para se 

informar sobre as novidades do mercado, mas para se comunicarem e mesmo 

estabelecer sistemas de significação que não se restringem aos desafios da 

jogabilidade ou a qualidade de certos gráficos, mas que engloba características dos 

próprios universos fictícios dos jogos e seus habitantes. A experiência libertadora, 

neste sentido, não se encontra na reterritorialização mental exercida por esse jogo 

(o que é sintomático das intencionalidades da indústria e do controle por trás dele), 

mas nas possibilidades de pensamento que a experiência em si, enquanto espaço 

jamais determinado, individual e auto-referente, é capaz de proporcionar. 

Experiências imaginárias que são compartilhadas e podem surtir efeitos simbólicos, 

sociais, políticos... Experiências que poderão ter um mundo sintético como 

referência, com suas sociedades e habitantes, mas que nem por isso continuará 

submetida às suas regras e objetivos. 

 Shadow, 19 anos, joga todos os dias, e quando não está jogando com o seu 

Nintendo Wii (sua plataforma favorita), participa de jogos on-line e tem contanto 

com... 
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[...] jogadores virtuais, galera dos EUA, de vários lugares. A gente fica 
falando nos Fóruns de determinado jogo, conhece galera de outros picos 
que sabe jogar bastante o jogo que tu joga, tá ligado? Galera joga CS67 
bem pra caralho. Galeras de altos clãs, clãs da Europa, dos EUA. Clã, o 
que é isso? A galera reúne, tu lembra no tempo antigo, tinha clã, guilda, 
aqueles clãs feudais e pá (sic)? É a mesma coisa, é um grupo de pessoas 
que se junta, dá um nome. (informação oral: 23/04/2008). 

 

  A interação simbólica construída pela experiência junto ao ciberespaço, 

bem como os debates e valores que ali ganham significância, não só vetorizam sua 

experiência junto ao jogo, como influenciam os sistemas de valores do universo 

gamístico e afetam idéias sobre corpo, mente e identidade68. Representações 

virtuais de clãs e guildas, por sua vez, apontam para reterritorializações de 

subjetividades que valorizam o trabalho em conjunto e o sentimento de 

comunidade. No caso de Shadow, os clãs são parte do imaginário que ele 

compartilha sobre o medievo e as sociedades feudais. 

 Além de freqüentar o próprio canal de esportes do Wii (pois, como o 

Playstantion III, este console pode ser conectado a internet e possui canais de 

informação), Shadow participa de fóruns e comunidades sobre jogos como o 

Counter Strike (Eletronic Arts/PC) ou o Final Fantasy (Square Enix/Playstation). 

Aquela experiência é levada para a realidade fora do jogo, como indica a sua fala: 
 

[...] Tu conhece o Final Fantasy VII? Tem um personagem, que o nome 
dele é Sephiroth, esse cara é como se fosse o mais aclamado de todos os 
jogos de RPG. A galera baba esse cara mesmo. Tem altas discussões, 
em Fórum, Orkut, o cara defendendo o boneco, chega outro cara e diz: 
“esse cara é uma merda (sic), não tem personalidade!”. Aí chega outro e 
começa a escrachar com o cara, aí fica uma guerra, um puto com o outro. 
Essa galera que freqüenta Fórum, sai pra beber, e a conversa da galera 
fala bastante desse negócio que acontece no Fórum, a galera fica 
discutindo sobre a merda (sic) que o cara falou no Fórum (informação oral: 
23/04/2008). 

 

                                                            
67Counter Strike – Popular jogo de tiro em primeira pessoa jogado em todo o mundo, onde os 
jogadores podem fazer parte de um esquadrão antiterrorista ou ser o próprio terrorista.  

68 Ver Turkle, S. (1997)  
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 O caráter de reencantamento do mundo trazido pela experiência 

cibercultural como parte direta ou adjacente do universo gamístico e como 

disseminador de materiais e formas simbólicas específicos à experiência durante a 

partida, pode ser evidenciado através das atitudes e posicionamentos de alguns 

informantes frente aos mais variados assuntos. 

 O lúdico da experiência cibercultural se alia ao lúdico da experiência do jogo 

(on line ou não), abrindo espaço para novas estéticas, códigos e valores entre 

aqueles que partilham ambientes simulados e ciberespaços.  

 Como é de se supor, Shadow, Skull, DJ, B. e Nirvana, são todos usuários do 

ciberespaço. Mesmo que seus discursos apontem para reterritorializações 

capitalísticas - quando evidenciam que a interação com o universo gamístico 

implica em se estar diretamente atento às movimentações das corporações de 

consoles e que as pessoas ficam mais inteligentes porque jogam video games - 

suas atitudes revelam, por outra via, o quanto estas tecnologias mantém uma 

relação direta com um lado revolucionário da cibercultura e o quanto sua imersão 

no ciberespaço possibilita a composição de linhas de fuga.  

 DJ diz não acreditar no trabalho sem prazer. Sua atividade como disk jockey 

em raves e boates da cidade de Recife começa dentro de casa, a partir do uso de 

chats como o MSN (Microsoft), de plataformas de relacionamento como o Orkut 

(Google Products) e comunidades virtuais como o Second Life (LindenLab/PC). 

Seu sistema de crenças é diretamente vetorizado pelas tecnologias proporcionadas 

pelo ciberespaço. O que fica claro quando ele diz que: 
 

[...] O video games, o jogo, ele te dá uma nova cultura, ele abre a sua 
cultura, ele não te deixa convencionado ao seu trabalho do colégio, ao seu 
colégio, e ali acabou, ta entendendo? [...] É uma cultura específica para o 
cara que acredita naquela cultura. Eu sou um cara que não acredita no 
trabalho, aquele trabalho do dia a dia, entendeu? Com chefe, que você 
tem que seguir aquelas normas. Eu sou um cara que acredita no trabalho 
autônomo. Eu abandonei duas faculdades, muito boas inclusive pra ser DJ 
[...] Eu como DJ posso entrar no jogo chamado Second Life, e mostrar 
meu trabalho de DJ, do que eu faço aqui no Recife antigo, no espaço After 
da Domingos Ferreira, eu posso mostrar o meu trabalho, pela Internet, 
para as pessoas do mundo. E outras pessoas do mundo, se gostarem do 
meu trabalho, podem ir para uma boate, tô dentro do Second Life, lá, 
dentro da boate, tocando o som que eu tô tocando aqui, na realidade. 
Então a realidade virtual é uma coisa muito significante por quê? É uma 
maneira de propagação do teu trabalho para outras pessoas, como é uma 
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forma de lazer, que é aberta pra todos, então, se a realidade virtual tem 
leis e normas que deixam uma sociabilidade entre jogadores, é muito 
significante. (informação oral: 03/04/2008) 

 

 DJ acredita numa cultura dos games e afirma que ela pode ser muito 

construtiva. Segundo ele, alguns jogos exigem um esforço intelectual para ser 

melhor assimilados, o que pode abrir espaço para rotas de fuga a uma 

subjetividade apática: 

 

[...] A partir do momento em que você joga um jogo com uma temática 
muito pesada, um jogo que é muito gore, que é muito fora da realidade 
padrão, você tem que ter um pé no conhecimento teórico do que é a 
mente humana, então, se você conhece um pouco de Nietzsche, se você 
conhece um pouco de Freud, se você conhece alguma coisa de Kant, ou 
até de Bakunin, se você entende o que eles queriam passar, mesmo 
sendo motivo de tese da galera, se você tem uma certa noção daquilo ali, 
eu acho que você está apto para jogar coisa de Fantasia totalmente brutal, 
ta entendendo? Você tem que ter estômago (informação oral: 03/04/2008). 

 

 A abertura para novas experiências de pensamento a partir da leitura ou 

contato com esses autores se deve, no caso de DJ, a sua curiosidade acerca “da 

mente humana” provocada pelo uso dos jogos eletrônicos de “temática muito 

pesada”. Autores como Nietzsche, Freud e Bakunin podem oferecer a DJ uma 

visão diferenciada não só frente ao conteúdo de jogos com temáticas fortes – ele 

citou PenKiller (DreamCatcher) e No more heroes ( Ubsoft Entertainement Inc.) - 

como proporcionar formas de “enxergar” o mundo que subvertam a lógica 

tecnocrática do capital contemporâneo.  

 Skull, por sua vez, como foi visto, possui um Fórum virtual de debates sobre 

teorias da conspiração, se interessa por física quântica e pelos ensinamentos do 

guru do LSD Timothy Leary. O jogo on-line Ragnarok (Gravity Interactive LLC) o 

levou a se interessar por mitologia nórdica. Diz que não acredita ter aprendido 

coisas interessantes no colégio, e que só passou a estudar de verdade, a partir dos 

quinze anos, quando desenvolveu interesse por filosofia, ocultismo e história. O 

que, segundo ele, se deve em boa parte ao uso dos video games. Ainda, como 

anteriormente frisado, se interessa pela cultura nipônica e está estudando japonês. 
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O que por um lado significa uma territorialização da indústria cultural japonesa, por 

outro aponta para experiências desejantes que possam escapar à homogeneização 

de uma sociedade internacional exclusivamente americana, no sentido apontado 

por Jameson (1997).  

 Quando estes informantes começaram a jogar, no final dos anos 1980 e 

início dos anos 1990, a internet era uma novidade e atingia poucos lares em países 

como o Brasil. No entanto, quando questionados acerca da relação que mantém 

com a tecnologia em geral, fica claro o quanto os computadores, a internet e a toda 

a simulação informática são co-extensivos ao prazer e ao trabalho de jogar. Os 

engajamentos políticos, ideológicos, as estratégias inteligentes, o contato com 

situações simuladas catárticas são elementos que fazem escapar à apatia, e 

promovem, num sentido emprestado de Gibson (1984) “alucinações consensuais”.  

 Quanto a isto, aposta-se no potencial psicotizante dos video games, em seu 

aspecto esquizo. A vivência intensificada de mundos paralelos, a energia que 

exigem e a satisfação que promovem são experiências que podem escapar às 

convenções das realidades dominantes, constituindo modos de subjetivação e 

semiotização inéditos e pós-midiáticos, no sentido posto por Guattari (1996).  

 O trabalho do fotógrafo e pesquisador inglês Robbie Cooper chamado 

Immersion Project, que tem por objetivo documentar a expressão facial de 

jogadores em momentos de imersão intensa e profunda concentração junto aos 

video games, pode funcionar como índice da qualidade esquizo dessa tecnologia: 

ao mesmo tempo em que ela funciona como uma máquina alienante e 

homogeneizante, pode elevar a experiências de pensamento, devires, intensidades 

e produzir diversificadas substâncias de expressão que promovam focos de uma 

subjetividade conturbada e incomodada. É o caráter duplo, paradoxal e 

esquizofrênico dessa experiência que fica evidente nas imagens.  
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Figura 8: Immersion Project 

 

6.2 A fruição proporcionada pela tecnologia dos jogos eletrônicos  

  
 Na fala de DJ a complexidade das imagens e dos avatares dos jogos 

eletrônicos parece ter elevado a sua sensação de imersão, de confronto com novas 

situações, inclusive transformando sua forma de se comportar fora da situação do 

jogo. O papel da estética dos jogos eletrônicos e sua simbiose com o material e o 

técnico é de proporcionar sensorialidades específicas durante essa atividade. Esta 

tecnoestética é um elemento do agenciamento gamer que pode ser ciber-

hifenizante, por um lado, e por outro possibilitar fruições gerativas de uma 

subjetividade complexa e idiossincrática.     

  Entre muitos jogadores, como Nirvana, observou-se que o video game é 

considerado uma oitava arte. A verossimilhança que a linguagem em 3D possibilita, 
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a sua articulação com sons, os recursos diegéticos tomados da linguagem 

cinematográfica e a profundidade de alguns roteiros, bem como a intensidade da 

interação e qualidade da jogabilidade elevam esta tecnologia, segundo ele, a esta 

posição.  

 Nirvana tem um envolvimento intenso com a qualidade das imagens e 

tecnologias simulativas. No tempo em que concedeu sua entrevista participava de 

um curso de animação em 3D, acreditando que um dia possa se tornar um artista 

dos video games.  

 Durante a sua fala, Nirvana relata uma experiência que passou durante uma 

viagem aos Estados Unidos, e que é reveladora do quanto a interação e a imersão 

junto à tecnologia da simulação são experiências que interferem na sua forma de 

perceber e sentir o mundo.  

  
[...] Tem até uma história legal disso daí. Eu viajei, fui passar seis meses 
nos EUA e nunca tive contato direto com neve, e, tem um jogo chamado 
Donkey Kong Country, do Supernintendo, que eles desenvolveram a 
imagem, a música do jogo, que não era de alta definição, mas já era 
bonita naquela época, e fizeram eles apostarem muito na música do jogo. 
Eles pegaram um compositor japonês, um gênio japonês, e esse cara 
desenvolveu músicas específicas para cada ambiente, por exemplo: uma 
música que remetia ao pântano, ele colocava sons de grilos, e teve essa 
história da neve. Tem uma história do jogo que é na neve, que, quando 
você começa, tá sem nevar, ta só o clima fechado, aí começa a cair a 
neve devagarzinho, e à medida que você vai andando, a neve começa a 
cair mais forte e daqui a pouco tá uma tempestade incrível, e você 
praticamente não consegue ver a personagem do jogo, e a música!!! 
Então essa parte do jogo me marcou muito, tipo, eu me coloquei dentro do 
jogo, foi uma sensação de imersão incrível nessa parte. Então, quando eu 
fui para os Estados Unidos que eu tive esse primeiro contato com a neve 
eu só tive a imagem do jogo na minha frente. Quando começou a cair 
aquela neve devagarzinho, eu comecei a olhar pela janela, daqui a pouco 
tava aquela nevasca, e eu escutei a música do jogo naquela hora. Tem 
esse lado sim, é forte (informação oral:17/04/2008). 

 

 O jogo Donkey Kong Country (Rare/Supernintendo), lançado em 1994, foi 

um dos primeiros games feitos para um famoso console que se utilizou de 

tecnologia 3D pré-renderizada. Este recurso técnico era proveniente da SGI 

(Silicon Graphic Inc.) propriedade do criador do jogo, Tim Stamper, que acabou 

vendendo vinte e cinco por centro de sua companhia à Nintendo.  
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 Donkey Kong Country foi o primeiro jogo da franquia Donkey Kong não 

criado pelo japonês Shigeru Miyamoto e foi considerado revolucionário do ponto de 

vista dos gráficos e da trilha sonora, embora o antigo criador o tenha criticado do 

ponto de vista da jogabilidade.  

 Na história, Donkey Kong, um macaco que tem seu cacho de bananas 

roubado pelo antagonista King K. Rool, atravessa várias fases e etapas de uma 

floresta, em busca de recuperar o objeto roubado.  

 Apesar da simplicidade do roteiro, o jogo recebeu o prêmio de Game of the 

year pela revista EGM: Eletronic Gaming Monthly (1994), considerada a mais 

influente sobre jogos eletrônicos em todo o mundo e vendeu 9,3 milhões de 

cartuchos originais. De acordo com Kent (2001) foi o terceiro jogo mais vendido 

para o seu console, ficando atrás apenas do Super Mario World (1990) e Super 

Mario All Stars (1993).  

 A experiência de Nirvana junto ao Donkey Kong foi em parte moldada 

através da territorialização que a tecnologia de simulação, por meio da imagem de 

síntese e principalmente sua sonoridade, realizou sobre a sua percepção e 

memória afetiva. Ela aponta para o poder dominador do jogo sobre a sua 

percepção, mas também para a pessoalidade e a qualidade individual de recepção 

desse jogo.  

 Esse tipo de interferência direta sobre a percepção aponta para o poder que 

os jogos têm de construir referências para os seus usuários fora do espaço virtual. 

A imagem do jogo, que surge como produto inteligente, cuja criação se dá no 

âmbito de um processo científico e epistemológico, demanda de seu usuário o que 

anteriormente foi tratado como esforço não-trivial. O grau de imersão e fruição é 

relativo ao nível de concentração dado, através desse esforço, no canal 

autopoiético de constante excitação e satisfação proporcionado pelo seu algorítimo. 

O princípio da viabilidade trazido para o universo gamistico aponta que a 

experiência anterior do jogador vem como parte fundamental para a qualidade da 

fruição, a ponto de fazer com que as imagens persistam em sua memória e 

adquiram um significado individual ou não-serializado.  

 Isso quer dizer mais uma vez que o grau de significância não é determinado 

pela sua intencionalidade ou a intencionalidade de seus produtores - apesar de 

suas determinações internas - mas no cruzamento entre a subjetividade do jogador 
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e os espaços subjetivos proporcionados pela própria tecnologia que escapam ao 

diagrama de controle no processo de travessia de fases em direção a um objetivo – 

o que Juul (2005) aponta como experiências informais que os mundos ficcionais 

podem promover.  

 Para além do entretenimento, o jogo Donkey Kong com seu apelo imagético-

sonoro sugeriu uma idéia acerca de um fenômeno da natureza: a neve. O jogo 

funcionou como condutor do imaginário pessoal de Nirvana e tornou-se referente 

para uma experiência real.  

 Nesse momento destaca-se a importância de debates como aquele sugerido 

por Régis Debray (1994) acerca da imagem de simulação tomada como referente 

para o real. Debray aponta para uma territorialização semiológica pautada 

essencialmente no estabelecimento e compartilhamento de ícones. Segundo ele, 

essa ecologia sígnica-digital seria capaz de promover uma revolução do olhar, e 

conseqüentes re-significações do mundo.  

 É a partir de intercessões desse tipo que estas tecnologias tornam-se 

capazes de alçar experiências de pensamento inéditas, que, embora ativadas por 

ela, não lhe são subordinadas, revelando um foco potencial de desterritorialização 

diante de sistemas semióticos hegemônicos. – Os jogos passam a ser, nesse 

sentido, universos de referência que, por meio de um tipo de persistência inerente 

ao seu funcionamento, concorrem para a construção de territórios existenciais.  
 

6.2.1 Apontamento breve sobre a tecnologia da simulação  
 
 A tecnologia da simulação, ao construir toda uma nova semiologia para o 

ciberespaço, constitui parte essencial da cibercultura. Sherry Turkle (1997), refere-

se não à cibercultura, mas à “cultura da simulação”, embora os atributos de um e 

de outro sejam semelhantes entre si.  

 Esta tecnologia permite criar ambientes virtuais, onde a imagem, em 

diferentes graus, oferece espaço para imersão e manipulação. No caso dos video 

games, a tecnologia simulativa da imagem sintética é a que é utilizada para a 

confecção de outra tecnologia: a da realidade virtual e ambientes para a 

composição de mundos ficcionais. Utilizando-se constantemente das mais recentes 

novidades científicas e tecnológicas, os jogos eletrônicos “estabeleceram uma nova 
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relação entre as artes visuais, a cultura da comunicação e a indústria do 

entretenimento” (SANTAELLA, 2007, p.279), tornando-se intrinsecamente objeto 

paradigmático para o estudo das estéticas tecnológicas.   

 Importa ressaltar que há um leque diversificado de debates sobre a 

tecnologia da simulação. Discute-se qual o status social e ético deste elemento que 

“engana” a percepção humana e que tipos de singularidade e subjetivação a 

simulação, potencializada e complexificada pela tecnologia, pode produzir. 

 No que se refere à simulação tecnológica em si, algumas vozes se 

destacam.  

 Couchot (1996) aponta que as imagens numéricas ou digitais não 

representam o mundo real porque não têm mais nenhuma ligação direta com ele. 

São, por isso, sua simulação. E tem a capacidade freqüente de tornar visível o que 

o olho não pode ver. Para ele, a simulação borra e heterarquiza as fronteiras entre 

o sujeito usuário da tecnologia, o objeto de seu olhar e a imagem, num processo de 

moldagem ou assujeitamento desse usuário relativo à interação com o sujeito que 

habita a máquina, comandado pela inteligência artificial do computador. O que 

provocaria mudanças nos processos subjetivos atuais. 

 Com um ponto de vista integrado à cibercultura, Lévy (1996) estabelece uma 

correspondência entre os eixos modelizar/simular e virtualizar/atualizar. Enquanto a 

modelização e a virtualização são da ordem da desterritorialização, da 

problematização do real, simular e atualizar dizem respeito a uma 

reterritorialização, da resolução em ato de um problema. Aponta, portanto, para um 

avanço técnico funcional com capacidade de promover o reencantamento do 

mundo pelo virtual, que abre “futuros, perfura poços de sentido sob a plenitude 

física imediata” (LÈVY, 1996, p.12). 

 Contrário a isto, Baudrillard (1991) retalia com a sua conhecida idéia de 

simulacros, ou, que esta tecnologia promove uma confusão no olhar e de sua 

função ética de lançar dúvida sobre o princípio de realidade. Isso porque a 

simulação implica a simplificação de uma complexidade real dentro de 

coordenadas programáveis.  

 Concordando que as imagens de síntese e os outros elementos da cultura 

da simulação que foram adaptados aos games podem surtir diversos “efeitos” – 

alienantes como o do simulacro ou enriquecedores como o do reencantamento 
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cibercultural – a seguir serão explorados os potenciais emancipadores que a 

fruição junto a esta tecnologia é capaz de proporcionar.  

 
6.2.2 Mapeando a estética gamer  
  

 Aarseth (1997) relaciona-se aos video games como um gênero artístico 

específico, cujas possibilidades são únicas e que, por conseqüência, deve criar um 

aparato instrumental próprio. O que entra em acordo com as intenções gerais dos 

Games Studies de fundar um campo acadêmico autônomo. Isso, mesmo quando a 

“natureza” em si dessa mídia revela-se altamente interdisciplinar e engloba a 

contribuição de campos diversos para as suas rápidas transformações. Áreas como 

a informática e a cibernética que devem se cruzar com outras: da semiótica à 

psicologia, passando pela crítica literária, narratologia, comunicação, animação e 

antropologia.   

 Durante a confecção dos jogos, há um processo criativo que não se limita às 

regras e algoritimos, mas que pensa aquele produto de forma altamente subjetiva. 

De acordo com a experiência de jogabilidade intencionada, pode-se construir 

ambientes sombrios e cenas aterrorizantes ou florestas coloridas e embates 

românticas. Há neste processo uma união de dezenas de técnicos especializados 

em som, roteiro, continuidade, cores e efeitos de sentido. Alguns reivindicam, como 

Warren Robnett (2003) - um dos primeiros designers de video games – que estes 

técnicos sejam considerados artistas. De acordo com ele, não há apenas técnica e 

conhecimento no que tange o design de video games, mas uma arte, uma 

sensibilidade própria de empilhar bit a bit, envolvida no processo criativo 

(ROBBINET, 2003, p.viii). Neste processo, a preocupação com o estabelecimento 

de regras algorítimicas e de curvas de ansiedade e satisfação não impedem a 

criação de paisagens virtuais profundas.  

 Há uma qualidade sensível que se reterritorializa de forma muito específica 

junto à tecnologia gráfica do design dos jogos eletrônicos. No contato com eles a 

complexidade da inteligência cognitiva borra-se mais ainda com questões que são 

da ordem da sensibilidade e do afeto.   

 Embora não seja intenção neste momento discutir o status artístico da 

imagem de síntese dos video games, a função de se apontar tais aspectos, é o 
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evidenciamento de que, desde o momento em que alguns jogos são pensados, há 

uma marca sensível no seu processo de produção que definirá o grau de 

envolvimento e imersão de alguns jogadores com aquele produto, e que poderá 

também funcionar como vetor de novas percepções e afetos. A intenção de vender 

softwares não territorializa por completo a sensibilidade que atua por trás da 

produção das imagens e sons dos jogos.  

 A experiência de Nirvana com Donkey Kong, a de Shadow com o Final 

Fantasy ou a de DJ com o Lineage, se não provam, pelo menos apontam para o 

poder transformador desses jogos sobre as suas formas de encarar o mundo. Ora 

o poder de fascínio exercido pela imagem de síntese, ora a complexidade da 

narrativa, destacam-se como conteúdos que se colocam acima do quesito 

jogabilidade.  

 Esse redimensionamento das experiências aponta para o nível de 

transformação que os video games exercem tanto no que se refere aos processos 

de individuação, como no aspecto de sociabilidade ou de territorializações 

existenciais coletivas, como acontece no compartilhamento de significados via 

ciberespaço.  

 Como apontando no capítulo 5, os gamers podem ser vistos como janelas 

para o entendimento do processo de internacionalização e integração cultural entre 

os Estados-Nações. Nesse sentido os video games são entendidos como vetores 

de uma ciber-hifenização das atividades lúdicas e como transmissor de substâncias 

de expressão comuns aos seus usuários, no sentido de que milhões deles jogam 

os mesmos jogos ao redor do planeta, compartilham suas intenções discursivas e 

materiais, tomando-os como referencial homogeneizante.  – É o caso em que a 

experiência de pensamento associa-se mais às modelizações capitalísticas da 

subjetividade, em detrimento de suas potencialidades esquizo.  

 A construção da percepção e dos afetos através do uso assíduo dos jogos 

eletrônicos oferece indícios acerca das mutações subjetivas que as tecnologias do 

século XX/XXI, em geral, oferecem como conseqüência de seus usos. Ao invés de 

se tomar os video games como máquinas transmissoras de memes, eles podem 

ser vistos, nesse sentido como máquinas espalhadoras de percepções e afetos, o 

que não implica numa evolução estética, mas em novas formas de experiências 

desejantes para o indivíduo e para o socius. É na condição inédita dessas 
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experiências desejantes onde se encontra o que se poderia chamar o “germe” de 

processos de desterritorialização e de emancipação subjetiva.  

 As territorializações e reterritorializações dessa produção se espalham sob a 

forma de pontos de vista, comportamentos, atitudes e outras substâncias de 

expressão em relação a instituições e processos da vida social.   

 O compartilhamento de sensações e percepções que essas máquinas criam 

fica evidente nos gostos e preferências dos gamers. Livros como “O senhor dos 

anéis” (J. R. Tolkien), filmes como Matrix (Andy Wachowisk) e Star Wars (George 

Lukas), gêneros musicais como o Heavy Metal e a música eletrônica são citados 

não somente pelos informantes dessa pesquisa, mas em blogs e fóruns gamers. 

Os blocos de sensações originados pela fruição com esses materiais têm muitas 

substâncias em comum.  

 A perspectiva de uma heterogênese maquínica fornece a idéia de que as 

tecnologias surgem através de relações diagramáticas e de alterificação entre suas 

peças, sistemas e inovações. Desse ponto de vista, os video games participam de 

um complexo tecnológico sintomático (ou indicial) da subjetividade atual, e por isso 

mesmo, como potenciais amostras de universos midiáticos de referência para o 

futuro. 

 No tópico seguinte, em tons mais conclusivos, o video game será 

cartografado dentro do vórtice das mutações perceptivas e estéticas que 

acontecem atualmente.  
 

6.3 Gamers: filhos e organizadores do caos 
  

 Nos video games a combinação entre imagem e som é um veículo 

determinante do processo comunicacional homem/máquina. O olhar, o tato, têm 

seus sentidos prolongados, captando sensorialmente a atenção. Isso aponta para o 

poder desta tecnologia na modelização da atenção, percepção e atividade 

desejante do usuário segundo os interesses inerentes aos processos de consumo 

e globalização econômica. É o que se viu no capítulo 5. Neste sentido, a depender 

do conteúdo dos jogos, de sua produção discursiva, os usuários estariam mais ou 

menos submetendo-se às regras do mercado.  
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 Entretanto, a simulação dos video games também vetoriza fantasias e 

imagens que se moldam de acordo com os desejos pessoais, ou o que, na teoria 

de Küklich refere-se à experiência anterior de cada jogador. As imagens, os sons e 

a jogabilidade experienciados durante um jogo não promoveriam a produção de 

uma subjetividade estritamente capitalística, visto que há uma multiplicidade 

envolvida durante o ato de jogar, tanto no que diz respeito ao comportamento da 

leitura ergódica, mais atrelado ao jogo-máquina, quanto à multiplicidade de 

conteúdos propostos pelos mundos ficcionais. – Em tese, é na multiplicidade que 

habitam focos de desterritorialização.  

 É comum aos jogadores de Grand Theft Auto (Rockstar Games/PC, 

Playstation) experienciarem o jogo fora de suas delimitações e etapas. É o caso de 

B. que costumava jogá-lo apenas para navegar pelos espaços das cidades 

simuladas. Além da experiência desafiadora de liberdade que essa interação ou co-

criação possibilita, é também o valor “intersensorial” dessa experiência, que, ao 

invés de vetorizar uma incorporada lógica subjetiva do consumo ou da disputa, 

pode, através das texturas e sons mirabolantes, desconstruir a hegemonia de 

alguns sentidos e levar o usuário a experiências integrais (sinestésicas) de prazer 

corporal. Essas experiências, por inferência, possuem a capacidade de renovar o 

repertório estético dos indivíduos de uma sociedade, dispondo-se não só a 

integrar-se a ele, mas talvez a desafiar uma “lógica padrão” de fruição.  Essa é 

mais uma proposta de discussão que se refere às potencialidades do sensível 

aliado às tecnologias, redimensionando toda uma definição de sociedade e de 

cultura.  

 A construção de uma sensibilidade gamer, o desenvolvimento de 

percepções e afetos lançados pelos jogos têm a característica de exigir ao mesmo 

tempo um domínio hipertextual e uma proximidade com a cultura da simulação que 

permite uma integração cognitiva e subjetiva à uma sociedade que se desenvolve 

digitalmente a partir de código informáticos.  

 Para muitos jovens, os video games atuam como indutores desejantes para 

estas transformações, visto que o domínio de ícones e a adaptação a uma cultura 

multimídia acontece de forma prazerosa e desafiante.  Neste sentido, o 

aprendizado acontece por vias bem distintas do aprendizado escolar e formal.  
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 Embora não seja intenção aqui discutir o status pedagógico dos video 

games, fica evidente o potencial dessa tecnologia como instrumento pedagógico, 

dada a sua capacidade de dominar a atenção (no sentido de Turkle) e de divertir.  

 A brincadeira com avatares, a construção de narrativas (como acontece em 

jogos como The Sims ou Age of Empires) projetam desejos e consequentemente 

esforço cognitivo e aprendizado.  Os afetos e as percepções, lançados a partir do 

compartilhamento dos sentidos, partem de uma estética gamer, ou seja, de uma 

apreensão sensível de situações inteligentes, que acaba gerando conseqüências 

cognitivas e pedagógicas. Os gamers podem ser vistos como janelas para uma 

cultura da estetização ou uma cultura do sensível, que, embora parta de um 

movimento de espetacularização da era moderna, resgata, como evidenciado no 

tópico 6.1, modos de subjetivação lúdicos, hedonistas e retribalizados.  

   Rushkoff (1999), fala que esta geração, que nasceu a partir de 1980, sob o 

domínio dos códigos informáticos e cresceu imersa numa cultura icônica da 

simulação desenvolveu uma forma de ler o mundo integrada e adaptada ao caos 

promovido pelo hipermidiático.  Os gamers fazem parte de uma geração a qual ele 

chamou de “filhos do caos”, rompendo com uma lógica linear e determinística.  

 A aprendizagem desses códigos acontece por meio de um exercício 

cognitivo e de sensibilidade, ou seja, tanto no nível da fruição quanto da 

aprendizagem. – A subjetividade torna-se, abertamente, ponto de partida para a 

realidade objetiva e material.  

 Assim, com um certo esforço e dentro de determinadas condições, os video 

games podem ser vistos como máquinas que “trabalham” a favor de um 

redimensionamento estético com características de reterritorialização de uma 

lógica que escapa à tecnoburocria ou à tecnoespecialização. Um indicativo de que 

os modos de valorização e de semiotização que circulam durante o jogo, seja pela 

relação bem sucedida com a cibercultura, seja pela indissociabilidade entre o lúdico 

e as novidades do mercado tecnológico, promovem uma apreensão sensível do 

objeto que não é setorizada: jogar não é só “brincar”, “se divertir”.  

 A estética gamer revela-se heterogênica, múltipla, e aponta para um modo 

tribal de relações, reterritorializando modos de ser de faculdades, tais quais a arte, 

a religião e o trabalho que só vieram a se setorizar com o advento da vida moderna 

e do capitalismo enquanto sistema de modelização. Característica proporcionada 
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pelo computador que habita estas máquinas, por seu caráter hipertextual e pela 

qualidade híbrida de seus produtos, que são a um só tempo artísticos e científicos.  

 Ao mesmo tempo em que podem ser máquinas meramente mecanicistas, 

ciber-hifenizantes e capitalísticas, o jogos eletrônicos têm um lado com 

potencialidades vitalistas – o que vai depender sempre das experiências anteriores, 

ou seja, da viabilidade para a construção dos jogos.  

 Esta heterogênese aponta para o espaço esquizo das tecnologias enquanto 

vetor de subjetivação particular da atual forma do capitalismo, e evidencia os 

potenciais revolucionários dessa mesma formação.  
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7.0    CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 Os resultados, que devo chamar de provisórios, dada a tendência 

cartográfica da pesquisa, são pouco homogêneos. Isso se deve ao fato de que eles 

partem, metodologicamente, de três fontes principais e mutuamente imbricadas: a 

minha experiência pessoal junto aos jogos e ao universo gamístico, aquilo que foi 

enunciado pelos informantes e sensivelmente captado através do contato com eles 

e finalmente as metamodelizações, ou seja, a produção de conhecimento 

resultante das conciliações teóricas a que se propõe a dissertação. Apesar de o 

capítulo seis ter sido escrito em tons mais conclusivos, segue agora um apanhado 

geral sobre a pesquisa, suas aparentes contribuições ao campo científico e seus 

possíveis encaminhamentos posteriores.   

 Importa ressaltar antes que o tecnicismo exigido pela pesquisa acadêmica, 

ao mesmo tempo em que padroniza e oferece alguma certeza científica, 

impossibilita que essas metamodelizações alcancem o nível de profundidade ou 

complexidade filosófica a que se dispõem dentro de sua perspectiva original.  

 Por um lado, o seu “uso” em uma pesquisa de comunicação afeta 

diretamente e mesmo empobrece os objetivos desse sistema de pensamento, por 

outro, no entanto, oferece um método que considera por antecedência a 

importância central das tecnologias no processo de produção de subjetividade, com 

um conjunto de ferramentas teóricas e conceitos que permitem discutir essa 

relação a partir de um enfoque politicamente instigante sem que se incorra no risco 

de psicologizá-la excessivamente. 

 Sua contribuição para o campo da comunicação reside na questão 

primordial de se pensar/evidenciar como as tecnologias da comunicação e as 

máquinas informacionais atuam sobre nossa produção mental/social, com grande 

poder de determinação em alguns casos. Em outro sentido, a proposta de pensar 

uma tecnologia semiótica e subjetivamente política pelo viés da produção 

desejante de seus usuários, além de seus efeitos sociais, qualifica a pesquisa 

como um estudo pouco usual no campo da comunicação, dotado de uma 

metodologia que pode vir a ser útil para estudos ulteriores do mesmo tipo. Em se 

tratando de cibercultura, especificamente, o efeito dessa pesquisa gira mais em 
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torno da importância de se refletir as contribuições sociais desse movimento 

cultural e de seus aparatos (visto que a integração ao universo virtual é comum 

para uma parte considerável da população mundial) do que em trazer inovações 

teórico-informativas sobre esse fenômeno enquanto disciplina. Em outro sentido, 

em se tratando da contribuição para os Games Studies, a discussão estrita da 

relação entre subjetividade e video games parece ser inédita. Esse ineditismo por 

sua vez, reforça a importância e a pertinência da disciplina da psicologia no que 

toca a influência da tecnologia sobre os processos psicológicos, não se restringindo 

somente às correntes sociais e cognitivo/comportamentais, que apresentam 

trabalhos importantes na área, mas para as tendências que giram em torno de 

conceitos como o de inconsciente, tais quais a psicanálise, a psicologia analítica e 

a própria esquizoanálise.   

 A discussão que considero a mais importante levantada no percurso da 

dissertação diz respeito à experiência diagramática com os video games e a 

contribuição dessa tecnologia para a manutenção de uma subjetividade maquínica 

do tipo capitalística. No sentido de que o seu uso pode automatizar os modos de 

subjetivação e semiotização (percepções, sensações, afetos, significações e 

sociabilidades) na direção do consumo e da integração tecnológica.  

 Como descrevemos nos tópicos 3.2 e 4.4 acerca das metamodelizações do 

ato de jogar, se a princípio o usuário mantém uma relação construtivista e 

autopoiética com o jogo, logo ele deve ser “automatizado” por assim dizer, e 

subjetivamente co-determinado nesse processo de comunicação quando ele se 

adapta e se submete à cibernética fundamental à continuidade do jogo, a qual 

possui um alto poder de dominação mental e reflexividade social.  Nesse caso, é 

no processo de desterritorialização do sujeito em função da reterritorialização de 

um modelo algorítimo que se desenvolve o ato de jogar. 

 O “coquetel” de emoções intensas, proporcionado pela inteligência 

algorítimo-corporativa desses “brinquedos”, e traduzida pelo que resolvemos 

chamar de “diagrama de controle”, caracteriza a subjetividade gamer em geral 

como algo que revela um desejo pelo consumo integrado à globalização econômica 

e a uma perspectiva tecnofílica do mundo. Suas experiências de pensamento, sem 

que eles se dêem contam, estão automaticamente vetorizadas nesse sentido.  
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 Como vetor tecnológico de produção de uma subjetividade do tipo esquizo, 

os video games mostram-se mídias pouco revolucionárias. Essa fuga aos modos 

de semiotização do tipo “mainstream” são um tanto incaptáveis, podem ou não 

surgir, na medida em que os jogos se integrem a uma cultura da 

hipercomplexidade ou que suas propostas tecnoestéticas consigam se aproximar 

da arte, na elaboração de afetos e percepções inéditas. Nesse sentido, a 

“psicotização” proporcionada por essas máquinas é na verdade uma proto-

psicotização, visto que parece ter hora para começar e para acabar ao mesmo 

tempo em que revela um processo comunicativo ou interação com a máquina em 

certo grau efêmera. Pouco perduram como forma de perceber o mundo por uma 

via diferenciada daquela que uma subjetividade ciber-hifenizada e capitalística 

propõe, ou seja, adquirir, dominar e consumir as novidades do mercado parecem 

ser uma prioridade para os gamers. 

 Nesse aspecto, vale pensar essas máquinas, a partir de uma perspectiva 

otimista, como a de Lemos (2002) em relação à cibercultura. Há sim, como 

observado no capítulo seis, uma capacidade de reencantameto do mundo 

proporcionado por essas tecnologias, seja pelas novas sociabilidades que é capaz 

de promover, seja pelo potencial estético-sensorial que elas oferecem.  Essa 

perspectiva oferece a visão do video game como uma máquina que, em seu uso, 

se encaixa perfeitamente aos modelos de cognição de uma cultura do tipo 

caótica/complexa.  

 Mesmo assim, os meta-mundos que os jogos oferecem fornecem vias que 

quase nunca se tornam independentes do meta-jogo alimentado pelas corporações 

e seu sistema de publicidade e financiamento de novas tecnologia. É uma máquina 

esquizofrênica nesse sentido, daquilo que funciona a partir dos excessos do 

capitalismo, ao fornecer dispersões ao próprio sistema, mas que no final das 

contas, são apenas uma etapa do seu próprio processo de reterritorialização.  

 Por essa perspectiva, reforça-se que a autonomia desse sujeito jogador se 

perde diante dos automatismos que regem a indústria dos games. Ao mesmo 

tempo em que imergem nos mundos fantásticos e emocionantes dos jogos, eles 

correm o risco de se perder em subjetivações capitalísticas que os anulam 

enquanto produtores de subjetividades autônomas. Desde o canal de fluxo até o 
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meta-jogo das corporações, via diagrama de controle, essas máquinas não se 

desvinculam de sua função primordial de gerar lucro.  

 O posicionamento anárquico dos informantes em relação à sociedade em 

que vivem, essa clareza que pensam possuir acerca do mundo que os rodeia, e 

que atribuem diretamente ao uso dos video games parece espetacular, no sentido 

mesmo de Debord (1967), e não autêntico.  

 Assim, a despeito das polêmicas sobre o uso dessas máquinas 

mundialmente influentes, e que ainda são vistas com um certo desdém por alguns 

acadêmicos, como eu mesmo averigüei dentro do centro de pesquisa em que 

desenvolvo meu trabalho, vale ressaltar nesse momento uma outra contribuição ao 

campo científico dessa dissertação. Ela diz respeito à proposta de se pensar o 

quadro de fluxo de entretenimento e satisfação de Mihaly Csikszentmihaly (1990) 

como diagrama de controle, quando inteligentemente pensado/projetado pelas 

corporações produtoras de consoles e pelas softhouses.  

 Os projetistas de jogos trabalham vigorosamente nesse sentido e fazem 

muito bem o seu trabalho: contribuem, quando cruzam a sua subjetividade à 

inteligência algorítimica dos jogos, para o aprisionamento diagramático, maquínico 

e inconsciente dos usuários a um sistema mercadológico/tecnológico. Essa é uma 

perspectiva generalista, e não determinante acerca da experiência de comunicação 

com os jogos, não dizendo respeito aos próprios jogos em si. Esta seria outra 

discussão.  

 Em resumo, essa não é uma pesquisa direcionada exclusivamente para o 

leitor ou acadêmico interessado em pesquisar a recepção dos video games, 

tampouco especialmente para o expert da área ou o gamemaníaco. Se assim 

fosse, muitos elementos do texto pareceriam óbvios. É antes, uma produção 

voltada para o esclarecimento geral, para fazer pensar os mecanismos 

inconscientes que nos automatizam socialmente, sem que percebamos, e educam 

(territorializam) nossas percepções do mundo. A justificativa para o texto é 

altamente política nesse sentido, pois propõe uma nova forma de pensar e 

enxergar essas máquinas que as crianças e adolescentes idolatram, e seu 

potencial como referente existencial ciber-hifenizante, no sentido de Pfhöl (2001).  

Elas parecem ter, pelo menos para aqueles que as utilizam assiduamente, um 
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poder de dominação determinante para a forma de pensar, sentir e construir suas 

relações sociais e de alteridade. 
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GLOSSÁRIO 

 

Afectos e Perceptos: No texto “O que é a filosofia?” Deleuze e Guattari (2001) 
expõem a idéia de afectos e perceptos como compostos que formam blocos de 
sensações. Esses blocos podem ser entendidos como “cristalizações” de sistemas 
de intensidade que atravessam os estados psicogenéticos e que podem operar 
através do sistema cognitivo, afetivo, perceptivo... (GUATTARI, 2005). Na releitura 
de Gallo (2008) afectos e perceptos nada mais são que afetos e percepções 
independentes, objetos resultantes da criação artística ou da fruição estética que 
acabaram ganhando autonomia e se coletivizaram.   

Agenciamento: De acordo com Guattari (2005) o agenciamento deve ser pensado 
como uma noção mais ampla do que a de estrutura, sistema ou forma. Ele diz 
respeito aquilo que comporta elementos heterogêneos de diversificadas ordens, do 
biológico ao social, passando pelo maquínico e imaginário, etc. e que, a depender 
da relação simpática ou desejante entre esses elementos, concorre para a 
produção de enunciados. Em se tratando de subjetividade, o agenciamento é como 
uma resposta esquizoanalítica a idéia psicanalítica de complexo, visto que em 
psicanálise, a subjetividade do sujeito seria completamente determinada pela sua 
passagem pelo complexo edípico, e a idéia de agenciamento vai apontar para a 
multiplicidade de fatores constantes e mutáveis na construção permanente dessa 
subjetividade.    

Arcade: Confundido com o fliperama, os arcades são na verdade video games 
grandes, formados por um tipo de caixa ou gabinete acoplado a um monitor e 
dotado de um sistema de jogo.  Ele é geralmente instalado em pontos de comércio 
e parecem com máquinas do tipo caça-níquel ou pinball.   

Avatar: De acordo com a mitologia hindu o avatar é o corpo temporário utilizado 
por um deus quando visita a terra (MACHADO, 2007). No mundo virtual ou no 
ciberespaço é a representação virtual projetiva daquele que joga ou se comunica 
através dele. Nos jogos eletrônicos é muitas vezes o protagonista.  

Ciberespaço: Termo criado pelo escritor cyberpunk William Gibson (1984) na sua 
ficção literária Neuromancer, que diz respeito a um espaço que não é físico ou 
geográfico, e que se estabelece à medida que um conjunto de redes de 
computadores emitem e fazem circular informações. Também pode ser entendido 
como ambiente simulado ou de realidade virtual.  
 
Clãs: Dizem respeito geralmente à união de pessoas que descendem de uma 
linhagem comum ou de um ancestral maior. Em jogos eletrônicos possuem 
funções como a das guildas (ver glossário) em mundos virtuais.  
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Console: O console é o famoso aparelho doméstico que executa jogos 
eletrônicos. Ele é geralmente acoplado à televisão através de um cabo e possui 
um controle ou joystick que permite a interação com a interface gráfica.  
  
Cybernanthropes: De acordo com Lefebvre o cybernanthrope é a figura 
representante da modernidade, e diz respeito a um homem robotizado. 
“Tecnocrata preso a uma fascinação cega pela técnica e pela razão instrumental” 
(LEMOS, 2002, p.265).  
 
Dataglove: Luva equipada com sensores que identifica os movimentos da mão e 
realiza a interface desses movimentos com o conteúdo que está sendo 
processado no interior do computador ou do video game. Geralmente é usada em 
ambientes de realidade virtual.   
 

Esquizo: o esquizo pode ser entendido em esquizoanálise como um sistema de 
corte que aponte para novas criações e potencialidades, ao invés da interrupção 
de um processo, como acontece na psicanálise. Em termos filosóficos, esse 
esquizo, que não deve ser entendido como uma patologia mental, é uma 
potencialidade revolucionária de não adaptação aquilo que é da ordem do 
capitalístico, do homogêneo e do neurótico. O esquizo pode ser visto como aquilo 
que se opõe à neurose e ao conformismo desta, que a psicanálise acabou por 
impor como modelo humano hegemônico: submisso, positivista e edípico. Ver 
Deleuze e Guattari (1972/1996) Faz parte de uma subjetividade complexa, 
singularizante e que tece potenciais linhas de fuga, criando-se a partir dos 
próprios elementos das realidades dominantes, dada a sua característica caótica.   
  

Esquizoanálise: a esquizoanálise tem como referência a idéia de uma 
inconsciente materialista e maquínico. Seu objetivo é verificar a construção de 
agenciamentos e apontar possíveis linhas de fuga. Tem, portanto, como referência 
subjetiva a fragmentação do tipo psicótica/esquizofrênica e não a dúvida normativa 
neurótica. Foi tanto um método terapêutico praticado por Guattari na clínica La 
Borde como é uma forma de psicologia social e uma forma/práxis de observar e 
entender os fenômenos enquanto psíquico/sociais, na perspectiva pós-
estruturalista desenvolvida junto a Deleuze.  Guattari também a aponta como uma 
disciplina de leitura de outros sistemas de modelização: “a análise da incidência 
dos agenciamentos de enunciação sobre as produções semióticas e subjetivas, em 
um contexto problemático dado” (2008, p.2) 

Eyephones: Interface de interação composta por lentes que projetam imagens 
diretamente no olho do usuário.   

Fatality: Originado na franquia Mortal Kombat, o termo caiu em uso como o 
movimento final que aniquila o adversário durante um combate corpo a corpo. Em 
vários jogos, cada personagem possui o seu fatality exclusivo.  

Filhos do caos: Ou filhos da cultura da simulação, foram assim chamados por 
Rushkoff (1999, apud Alves, 2005). De acordo com o autor, os surfistas são 
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considerados os primeiros filhos do caos, no sentido de que aprenderam a 
entender o sentido não linear das ondas, bem como os matemáticos o fizeram no 
domínio acadêmico. Os skatistas, a galera do hip hop e os gamers são exemplos 
de grupos que representam os filhos do caos.   

Gamers: Apesar de não ser um termo específico daqueles que jogam video 
games, vem cada vez mais sendo usado para designar aqueles que passam muito 
tempo a frente dos jogos eletrônicos ou aprendendo sobre esses jogos (Wikipédia 
americana). São também conhecidos por video gamers.  

Geek: Muitas vezes entendido como nerd, alguns afirmam não passam da mesma 
coisa, quando o que mudou foi apenas a aceitação social para estas pessoas 
tecnofílicas. Entretanto, parece que existe uma associação entre o geek como um 
realizador, alguém que possui o que os americanos chamam de atitude e vida 
social ativa, diferentemente do nerd, conhecido pela timidez e pouco traquejo 
social. Os geeks também são conhecidos como os nerds atuais, mais descolados e 
atuantes. Sobre a história do termo geek, consultar a Wikipédia.  

Gore: Estética sombria e mórbida presente em filmes de terror ou jogos eletrônicos 
que envolvem muito sangue, esfolação e ossos quebrados. Gênero também 
conhecido como gore film. 

Guildas: Em jogos eletrônicos o sentido não difere muito do sentido real da palavra 
guilda, que diz respeito a corporações de ofício da idade média que visavam uma 
ajuda mútua entre esses profissionais e a garantia de alguns direitos para a classe 
envolvida. Nos jogos as guildas acontecem na busca de se fortalecer relações 
entre avatares ou personagens em torno de um objetivo ou de proteção.  

Inconsciente maquínico: Num sentido geral, este inconsciente não difere daquele 
considerado pela psicanálise, como um “lugar” desconhecido pela consciência. 
Entretanto, ele deve ser entendido a partir de uma visão materialista e 
construtivista, que considera os agenciamentos e os diagramatismos como seus 
produtores, e não apenas o complexo de Édipo ou a entrada do homem no mundo 
da linguagem. Esse inconsciente é pensado como algo que trabalha no interior do 
indivíduo, mas também que atravessa o socius e as instituições, agindo através de 
componentes de passagem, materializando-se em diferentes consistências. É, 
portanto, um inconsciente do possível e do devir e não encerrado no passado ou 
estruturado como uma linguagem. Ele é maquínico por ser povoado não somente 
por palavras ou imagens, mas exatamente porque possui diversos mecanismos 
que o levam a produzir e a reproduzir tais palavras e imagens (GUATTARI, 1988). 

Memética: Nova área de estudo, que começou a partir dos escritos de Richard 
Dawkings, que aborda a cultura a partir de um modelo evolucionário de 
transmissão de informação, ou o que chamam de memes. Os memes seriam 
como genes culturais transmitidos de geração em geração, e que permaneceriam 
por conta de sua melhor adaptação e função dentro da cultura.   
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N-geners: Geração net ou digital de acordo com Tapscot (1999) que já nasceu a 
partir do período em que as mídias interativas se popularizavam, no início da 
década de 1970, e que se caracteriza por sujeitos que se integram bem à cultura 
da simulação, onde se privilegia o papel de usuário em detrimento do papel de 
espectador.  
 
Objeto transicional: Termo criado por Donald Woods Winnicott que se refere a 
um objeto material com valor especial para a criança.  Através desse objeto, que 
pode ser uma boneca, um urso de pelúcia ou um travesseiro, a criança efetua a 
transição da fase oral/narcísica para relações objetais mais amadurecidas.  
 
Plano de imanência: pode ser entendido como um contexto de onde surgem 
sistemas relativos de intensidades, habitado por fluxos, máquinas desejantes e 
territórios que resultam em processos de criação e transformação (GUATTARI; 
ROLNIK, 2005). 
  

Pulsão: Termo popularizado por Freud a partir de 1905. Refere-se em psicanálise 
à carga energética que se encontra na origem da atividade motora do organismo e 
do funcionamento psíquico do inconsciente. (ROUDINESCO, 1998).  

Relações objetais: Também chamadas de relação de objeto, foi empregada pelos 
sucessores de Freud, e diz respeito as formas e modalidades fantasísticas da 
relação do sujeito com o mundo externo, como se pode averiguar nas escolhas de 
objeto que esse sujeito efetua. (ROUDINESCO, 1998).  

Rizoma: Imagem das mais conhecidas proposta por Deleuze e Guattari (1972) 
inspirada nas formações subterrâneas de vegetais tuberculares, e que serve para 
explicar um sistema complexo que não possui um fundamento universal ou uma 
“raiz” fundamental. 
  
Tautismo tecnocrático: Expressão criada por Lucien Sfez (1992) que aglutina os 
termos “tautologia” e “autismo”, designando um universo em que os fatos reais 
são administrados pelas tecnologias da comunicação e a “comunicação morre por 
excesso de comunicação”, gerando uma perda de sentido do comunicar, 
esvaziando-o e tornando-o viciado em si mesmo, como se se perdesse em 
espirais em torno de si.   
 
Tecnofilia: Caracteriza-se por uma freqüente super-integração as últimas 
inovações tecnológicas, e num contexto mais específico, por uma valorização 
exacerbada da tecno-ciência.  
 
Território Existencial: Um território existencial é formado quando os elementos 
heterogêneos que compõem a subjetividade ganham alguma homogeneidade, 
uma determinada composição, como um certo alinhamento em meio ao caos e a 
multiplicidade natural desses elementos. Ele se localiza na interface entre o que 
se repete e é conhecido e o que pode afetar, desterritorializar, produzir uma outra 
composição, via agenciamentos. É da ordem do ser, do ego, da identidade, 



138 

 

podendo se referir a grupos inteiros ou a um só indivíduo. De acordo com 
Guattari, pode ser visto como um “functor” ontológico. 
 
Universo gamístico: Nirvana, um dos informantes da pesquisa, refere-se ao 
fenômeno e à industrias dos video games como universo gamístico, termo 
utilizado durante todo o texto para abarcar tudo o que se refere aos video games, 
indicando um ponto de vista amplo e múltiplo.  
 
Web-based: Sistema executado através de navegadores de páginas web.  
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APÊNDICE 

Modelo da entrevista aplicada aos informantes69 

 
Nome/nick:                                Plataforma em que joga (principalmente): 
Idade:  
Curso ou profissão: 
Sexo:                                         Fone:  
Renda mensal:                          E-mail: 
Quantidade de membros da família e sua posição dentro da família: 
 

1 - Investigar como é o cotidiano do entrevistado (durante a semana, o que faz, passeios, 
namorada - não necessariamente relacionado ao jogo eletrônico).  

2- Quais as brincadeiras mais comuns da sua infância?  

3-Qual a relação que você tem com a tecnologia (em geral)? 

4- Você lembra do seu primeiro contato com video games? Como esse video game chegou 
até você? Presente de aniversário? Você que pediu? 

5– Há quanto tempo você joga jogos eletrônicos? 

6- Você tem uma média de horas por dia que passa a frente dos jogos eletrônicos? Ou já 
houve uma época em que você passou uma determinada quantidade de horas? 

7- Você mantém algum contato com outros jogadores? Jogos on-line? Se sim, como, 
através de que canais? Você costuma se informar sobre as novidades do universo dos 
jogos eletrônicos? 

8– Você já se sentiu de alguma maneira influenciado pelos jogos eletrônicos? Ou acredita 
que já foi influenciado, em atitudes do cotidiano por esses jogos? E em sonhos? Em 
relacionamentos afetivos?  

9- Grau de envolvimento com a história e com o avatar? 

10- O que os seus pais acham de você jogar video games? 

11- Você acredita em benefícios dos jogos eletrônicos? Você acredita em malefícios? 

12- Qual o seu jogo, ou jogos, favorito(s) e por quê? 

13 – Qual a sua opinião sobre a realidade virtual? 

                                                            
69 Alguns ítens do modelo de entrevista que foi utilizado para a coleta de dados se baseou 
no modelo de entrevista em profundidade realizado por Romão-Dias e Nicolai-da-Costa 
(2005).  
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14- Qual a sua opinião sobre realidade real? 

15 – O que você sente quando joga? 

16 – Opinião sobre os atentados em Columbine e sobre o atirador do cinema em São 
Paulo 

17 – Jogar te deixa feliz? Você saberia dizer por quê? 

Perguntas extras: Sobre jogos, músicas, atividades culturais, etc.   
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